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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้ เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2539 ด้วยทนุจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท มีวตัถุประสงค์เพื่อลงทนุในการพฒันาโครงการเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตขึน้จาก

เชือ้เพลงิประเภทตา่งๆ เช่น ถ่านหิน และ พลงังานหมนุเวียน ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 

2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)” โดย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และ เร่ิมท าการซือ้ขายเป็นครัง้แรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่ 

28 ตลุาคม 2559 

ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้ ร่วมจดัตัง้ บจ.บีแอลซีพี ซึ่งได้รับคดัเลือกจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 

“กฟผ”  ให้ด าเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินขนาด 

1,434 เมกะวตัต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นที่สดัส่วนร้อยละ 50  ซึ่งได้

ด าเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้ว 10 ปี จากนัน้ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุไปสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน  โดยการ

เข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม 3 โรง อนัได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิง้ติง้ และในปี 2552  

บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตัง้บริษัทไฟฟ้าหงสา โดยได้ท าสญัญาสมัปทานเพื่อการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดก าลงัการ

ผลติ 1,878 เมกะวตัต์ และสมัปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ครบทกุหน่วยการผลิต

ไปแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2559  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ขยายขอบเขตของการลงทนุไปสูพ่ลงังานหมนุเวียน โดย ในปี 

2557  บริษัทฯ ซึ่งเร่ิมขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โดยลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ น  และ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นล าดบัตอ่มา 

 ปัจจุบนับริษัทฯ มีนโยบายที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลงังานทดแทน  โดยมีการ

ลงทนุในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศญ่ีปุ่ น 

1.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 วิสัยทัศน์   

 เป็นบริษัทพลงังานที่ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับชุมชนและ

สิง่แวดล้อม 

พันธกิจ 

พฒันาธุรกิจไฟฟ้า สง่เสริมพลงังานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าว
สูค่วามเป็นผู้น าในเอเชีย 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 2 ปีที่ ผ่านมา (ปี 2559-2560) รวมทัง้เหตุการณ์

ปัจจุบัน  

ปี 2559  

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

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

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

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

 วนัที่ 2  มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าหงสาหนว่ยที่ 3 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

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

 วนัที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทนุ
แบบทีเค  ในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
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 วนัที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ ในประเทศญ่ีปุ่ น เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 4.59 เมกะวตัต์ (กระแสตรง) 

 วนัที่ 31 สงิหาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจ านวน
เงิน 1,606,123,665 บาท 

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

 วนัที่ 29 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100  เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100  ภายใต้โครงสร้างการลงทนุ
แบบทีเค ในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์คโุรคาวา่ จงัหวดัมิยะงิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 วนัที่ 28 ตลุาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายเป็นวนั
แรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ปี 2560  

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

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

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

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

 วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซิงหยู๋ มีก าลงัการ
ผลติเพิ่มขึน้เป็นขนาด 10.30 เมกะวตัต์ ณ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว จึงท าให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้หมด 152.09 
เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) โรงไฟฟ้า ฮุ่ยเหนิง ขนาด 21.50 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2559 
2) โรงไฟฟ้า จินซาน ขนาด 28.95 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกนัยายน 2559 
3) โรงไฟฟ้า เฮ่าหยวน ขนาด 20.00 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตลุาคม 2559 
4) โรงไฟฟ้า ฮุ่ยเอิน ขนาด 19.70 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2560 
5) โรงไฟฟ้า เตอ๋หยวน ขนาด 51.64 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
6) โรงไฟฟ้า ซิงหยู ๋ขนาด 10.30 เมกะวตัต์ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560 

 วนัที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ผา่นบริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั (BRE) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุร้อยละ 100 ของบริษัท ไทยโซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ให้แก่
ผู้พฒันาโครงการรายหนึง่ โดยมีมลูคา่การซือ้ขายที่ 10 ล้านบาท 
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 วนัที ่3 เมษายน  2560 ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติรายการดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

 วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท  Zouping Peak CHP Co., Ltd ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 70 ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายสินทรัพย์ กบั บริษัท Xiwang Group Co., Ltd ซึง่เป็นผู้ ร่วมทนุเดิม เพื่อ
ขยายก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ณ มณฑล ซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเงิน
ลงทนุทัง้สิน้จ านวน 220 ล้านหยวน (เทียบเทา่ประมาณ 1,104 ล้านบาท) โดยการลงทนุครัง้นีเ้พิ่มก าลงัการผลติ
ไฟฟ้า 25 เมกะวตัต์ และ ผลติไอน า้จ านวน 220 ตนัตอ่ชัว่โมง ท าให้ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม ณ โรงไฟฟ้าโจวผิง 
เพิ่มเป็น 125 เมกะวตัต์ และ ผลิตไอน า้รวม 670 ตนัตอ่ชัว่โมง  

 วนัที ่17 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ภายใต้โครงสร้างการลงทนุ
แบบทีเค เพื่อการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิ
โรชิมา่ จงัหวดัฮิโรชิมา่ มีก าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ และ โครงการเคเซนนมุะ จงัหวดัมิยางิ มีก าลงัการผลติ 20 เม
กะวตัต์    

 วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าท าสญัญาการลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 ภายใต้โครงสร้าง
การลงทนุแบบทีเค เพื่อการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการยามางาตะ อีเดะ มีก าลงัการผลติ 200 เมกะวตัต์ และได้รับสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเติมร้อยละ 34 เมื่อ
โครงการเร่ิมก่อสร้าง และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ จึงท าให้บริษัทฯ มีโครงการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จ านวนทัง้สิน้ 13 โครงการ และมีก าลงัการผลติรวม 358.4 เมกะวตัต์ เป็นก าลงัการ
ผลติตามสดัสว่นที่บริษัทฯ ลงทนุจ านวน 233.3 เมกะวตัต์ 
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 วนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.60 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560 
ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,048,235,000 หุ้น ที่จ านวนหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อ
วนัที่ 27 กนัยายน 2560 ดงันัน้คงเหลอืจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 
0.30 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม - 31 
ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,050,881,700 หุ้น จ านวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้น
ไมต้่องน ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี ก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที่ 26 เมษายน 2561 ทัง้นีจ้ านวนหุ้นดงักลา่วยงัไมร่วมหุ้นท่ีอาจจะเพ่ิมขึน้จากการใช้สทิธ์ิซือ้หุ้นสามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุม่บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  
(BPP-W) และ  การเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ปัจจบุนับริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจหลกัที่ส าคญั คือ ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจ
พลงังานทดแทน (Renewable Energy Business) รายละเอยีดดงันี ้
 

  

 

 

 

       ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

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

2) PT ITM Banpu Power  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 30.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

3) Hongsa Power Company Limited ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

40.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

4) Phu Fai Mining Company Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 37.50% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

5) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

6) Banpu Power International Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

7) Banpu Power Investment Co., Ltd.  ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้า 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power International Ltd.) 

8) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

50.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั) 

9) Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้า 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.) 

10) Shijiazhuang Chengfeng Cogen 

Co., Ltd  

ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าและไอน า้ 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทดแทน 
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11) Banpu Investment (China) Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้า 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

12) Pan-Western Energy Corporation  

LLC 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

13) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้า 

30.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

14) Zouping Peak CHP Co.,Ltd.  ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าและไอน า้ 

70.00% 

(ถือหุ้นโดย Zouping Peak Pte. Ltd..) 

15) Banpu Power trading (Shandong) 

Co., Ltd 

Power Trading 100.00% 

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

16) Banpu Power trading (Hebei) Co., 

Ltd 

Power trading 100.00% 

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

17) Tangshan Banpu Heat and Power 

Co., Ltd.  

ผลิตและจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าและไอน า้ 

87.92% 

(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 

12.08% 

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

ธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Business) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

18) บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

19) บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

99.99% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั(มหาชน)) 

20) BPP Renewable Investment (China) 

Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

21) Macao Deyuan Energy-Saving & 

Environmental Protection 

Technology Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

22) Banpu Renewable Singapore Pte. 

Ltd. 

ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

23) Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

75.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

24) Akira Energy Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั) 

25) Anqiu Huineng New Energy Co., 

Ltd.  

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00% 

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

26) Weifang Tian’en Jinshan 

Comprehensive  Energy Co., Ltd  

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00% 

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

27) Dongping Haoyuan Solar Power 

Generation Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00% 

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

28) Anqiu City Hui’en PV Technology 

Co., Ltd 

ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00% 

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

29) Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ 

100.00% 

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

30) Akira Energy (South) Limited ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 

(ถือหุ้นโดย Akira Energy Limited) 
 

 

นโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ 

บริษัทยอ่ยของกลุม่ธุรกิจไฟฟ้าด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศ
ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนัน้บริษัทฯ ขยายการลงทนุไปยงั
ธุรกิจการผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู เพาเวอร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 (สว่นท่ีถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึน้ไป) 

 
 

 
   

   
 
 
 
  

บริษัท บ้านปู
 เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหา น)

บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากดั

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 จ ากดั 

Aizu Energy 

Pte. Ltd.

99.99%

75.00%

Akira Energy (South) 

Limited

100.00%

Shanxi Lu Guang

Power Co., Ltd.

30.00%

Akira Energy 

Limited

100.00%

Banpu Renewable 

Singapore Pte. Ltd.

100.00%
บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล 

เอนเนอร์จี จ ากดั 

Banpu Power 

International Limited

100.00%

Anqiu Huineng 
New Energy Co., Ltd.

100.00%

Macao Deyuan Energy-saving 

& Environmental protection 

Technology 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.

30.00%

PT ITM Banpu 

Power

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 
 เจแปน  จ ากดั 

100.00%

100.00%

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

100.00%

Jiaxing Deyuan
Technology Co., Ltd.

Banpu Power Trading 

(Hebei) Co., Ltd.

Banpu Power Trading 

(Shandong) Co., Ltd.

100.00%

100.00%
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1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) “บ้านป”ู ซึง่เป็นบริษัทจดัหาพลงังานครบวงจร ครอบคลมุ

ทัง้ธุรกิจต้นน า้ (Up-stream) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหินและพลงังานทางเลือกอื่นๆ ธุรกิจกลางน า้ (Mid-stream) ได้แก่ 

ธุรกิจการขนสง่และการตลาด รวมถึงธุรกิจปลายน า้ (Down-stream) ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าทัง้จากเชือ้เพลิงพืน้ฐานและ

พลงังานหมนุเวียนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ทัง้นีใ้นการด าเนินธุรกิจการผลติไฟฟ้าและพลงังานทางเลือกต่างๆ 

บริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับ บ้านปูและบริษัทในกลุ่ม บ้านปู เช่น มีการใช้บริการหน่วยงาน

สนบัสนนุจาก บ้านป ูผา่นการบริการตามสญัญาการบริหารจดัการ ซึ่งครอบคลมุบริการ การให้ค าปรึกษาและความ

ช่วยเหลอืด้านบญัชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หนว่ยงานสนบัสนนุกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปูและบริษัทย่อย 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผา่น การบริการตามสญัญาบริการให้ค าปรึกษา 

  



 

                                                                                                                                                       หน้า 13 

 

2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ส าหรับสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

    บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 
 

ผลติภณัฑ์หรือ
บริการ 

ด าเนิน 
การโดย 

% การ 
ถือหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
รายได้  

(ล้านบาท) 
% รายได้ 

(ล้านบาท) 
% รายได้ 

(ล้านบาท) 
% 

รายได้จาก 
การขาย 

        

1. ไฟฟ้า BPIC 100.00 2,870.89 44.72 2,852.83 51.48 3,242.47 57.59 

 BPPRIC* 100.00 659.44 10.27 102.75 1.85 - - 

2. ไอน า้  BPIC 100.00 2,519.82 39.25 2,237.63 40.38 2,058.20 36.56 

3. รายได้จาก
การขายอื่น** 

BPIC 100.00 369.10 5.75 348.44 6.29 329.23 5.85 

รวมรายได้จากการขาย 6,419.25 100.00 5,541.65 100.00 5,629.90 100.00 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี*** 3,682.25  3,513.18  1,895.19  

รายได้และส่วนแบ่งก าไรจากการร่วม
ค้ารวม 10,101.50  7,525.09  7,358.12  

 

หมายเหต:ุ   

* BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ทีล่งทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเร่ิมด าเนินการลงทุน
ในปี 2559 เป็นปีแรก และมีผลการด าเนินเต็มปีในปี 2560  

** รายได้จากการขายอืน่ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายน ้าร้อน น ้าหล่อเย็น รวมถึงเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลจีน
เพือ่ใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม นอกจากนัน้ ในกรณีที่อตัราไฟฟ้าและไอน ้าไม่สามารถสะท้อนการ
ปรบัตวัเพ่ิมข้ึนของราคาถ่านหินได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ อาจได้รบัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเป็นกรณีๆ ไป  

*** บริษัทฯ มิได้รบัรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้จากการขายทีมี่สดัส่วนการถือหุ้นทีน่อ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 
50 อนัได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และ โรงไฟฟ้าหงสา 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

2.1.1) โรงไฟฟ้าเ ือ้เพลิงหลัก 

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

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึง่จดทะเบียน

อยูใ่นประเทศสงิคโปร์   โดยผา่นบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (BPPI)   มีการลงทนุใน

โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จ านวน 3 แหง่ โดยมกี าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 298 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติไอน า้ 1,168 ตนัตอ่ชัว่โมง 

รวมเป็น 509 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมลว่นหนาน (Luannan)  
ตัง้อยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟ้าที่ผลติไฟฟ้าและไอน า้ โดยใช้ถา่นหินเป็นเชือ้เพลงิ 
มีก าลงัการผลติตดิตัง้จ านวน 100 เมกะวตัต์  และก าลงั
การผลติไอน า้ 128 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 123 เมกะวตัต์
เทียบเทา่ 
 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding)  
ตัง้อยูใ่นเขตเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟ้าที่ผลติทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็น โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ มีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 73 เม
กะวตัต์  และก าลงัการผลติไอน า้ 370 ตนัตอ่ชัว่โมง รวม
เป็น 139 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมโจวผิง (Zouping)           
ตัง้อยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็น
โรงไฟฟ้าที่ผลติทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ โดยใช้ถ่านหินเป็น
เชือ้เพลงิมีก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 125 เมกะวตัต์  และ
ก าลงัการผลติไอน า้ 670 ตนัตอ่ชัว่โมง รวมเป็น 247 เมกะ
วตัต์เทียบเทา่ โดย BPIC  ถือหุ้นท่ีร้อยละ 70 จึงท าให้มี
ก าลงัการผลติเทา่กบั 173 เมกะวตัต์เทียบเทา่ ตามสดัสว่น
การลงทนุ 
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2.  บริษัท บีแอลซพีี เพาเวอร์ จ ากัด (BLCP) 

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้ว ในบริษัท บีแอล

ซีพี เพาเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

(Independent Power producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้ 717 เมกะวตัต์ จ านวน 

2 หน่วยการผลิต  โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส 

(Bituminous) เป็นเชือ้เพลงิ โดยการน าเข้าจากประเทศออสเตรเลยีเป็นหลกั ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA)  กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศ

ไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของหนว่ยการผลติที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เร่ิมก่อสร้าง

ในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ส าหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เดือนตลุาคม 2549 หน่วย

การผลิตที่สองเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพนัธ์ 2550  ปัจจุบนัโรงไฟฟ้า BLCP ได้เปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 10  ปี 

3. Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีโฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  (RATCH) และ Lao 

Holding State Enterprise (LHSE) ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจของ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. 

ลาว) เพื่อร่วมจดัตัง้ Hongsa Power Company Limited 

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

โดยทัง้สองบริษัทมีวตัถปุระสงค์เพื่อก่อสร้างและบริหารโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระส าคญัการร่วม

ทนุสรุปได้ดงันี ้

− HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ที่มีสทิธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหง

สา โดยสทิธิตามสมัปทานเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปีนบัแตว่นัเปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของหงสาหนว่ยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี ้ BPP ถือหุ้น

ร้อยละ  40  RATCH ถือหุ้นร้อยละ 40  และ LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20 

− PFMC ได้รับสมัปทานในการท าเหมืองถา่นหินลกิไนต์ มีสดัสว่นถือหุ้นดงันี ้  BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 

RATCH ถือหุ้นร้อยละ 37.5   และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 
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โรงไฟฟ้าหงสา ตัง้อยูใ่นเมืองหงสา แขวงไชยบรีุ สปป ลาว เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองทีใ่ช้พลงังานถ่านหินลกิไนต์  

มีก าลงัการผลติตดิตัง้รวมจ านวน 1,878 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยหนว่ยผลติไฟฟ้าจ านวน 3 หนว่ย หนว่ยละ 626 

เมกะวตัต์  หนว่ยการผลติที่ 1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 หนว่ยการผลติที่ 2 เปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558   และหน่วยการผลติที่ 3  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน

เดือนมีนาคม 2559 

4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)   

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ที่ได้ลงนามใน

สญัญาร่วมทนุเพื่อศึกษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang (SLG) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนถ่านหินแหง่ใหมข่นาด 1,320 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ในเมืองฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชน

จีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร)    ผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย BPIC  

ร้อยละ 30 บริษัท Gemeng International Energy Co., Ltd (Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an 

Mining Group (Lu’an)  ร้อยละ 35  อนึ่ง Lu’an เป็นหนึ่งในผู้ ร่วมทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy 

Company Limited ซึ่งถือหุ้นและด าเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัส่วนการถือหุ้น

ประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  และบ้านปู ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ด้รับอนุมัติ

โครงการขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการการพฒันาและปฎิรูปแหง่มณฑลซานซ ี(Shanxi Provincial Development 

and Reform Commission) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่า

โครงการโรงไฟฟ้า SLG จะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562  เมื่อเปิดด าเนินการแล้วจะ

จ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่มณฑลหเูป่ย 

ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang : 

ก าลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต์ (2 x 660 เมกะวตัต์) 
เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอร์คริทิเคิล (Ultra-super critical)  
ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถึง 3.5 ล้านตนัตอ่ปี 
แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการล าเลยีงถ่านหิน) เหมืองของ 

Lu’an และจากเหมืองอื่นๆ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : Gemeng (ร้อยละ 35), Lu’an (ร้อยละ 35), และ BPIC (ร้อยละ 30) 
มลูคา่โครงการ : ประมาณ 5,200 ล้านหยวน (เทียบเทา่กบั 755 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ : ภายในปี 2562 
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      2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  

1.  โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประ า นจนี   

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วในบริษัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd โดย

ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 6 โครงการ รวมก าลงั

การผลติทัง้สิน้ 152.09 เมกะวตัต์ ได้แก่ โครงการจินซาน โครงการฮุย่เหนิง โครงการเฮ่าหยวน โครงการฮุ่ยเอิน 

โครงการเตอ๋หยวน และ โครงการซิงหยู ๋  

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี
ก าลงัการผลติทัง้สิน้  28.95 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ใน
เดือนกนัยายน 2559 มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 
 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเหนิง ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี
ก าลงัการผลติทัง้สิน้  21.50 เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการฮุย่เหนิง 1 
มีก าลงัการผลติ 10.43 เมกะวตัต์ และโครงการฮุย่เหนิง 2 มีก าลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้
ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559 มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้า
ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 
 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฮ่าหยวน  ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
มีก าลงัการผลติทัง้สิน้ 20.00 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ใน
เดือนตลุาคม 2559 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 

 
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอนิ ตัง้อยูท่ี่เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มี

ก าลงัการผลติทัง้สิน้ 18.50  เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ใน
เดือนมกราคม 2560 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 
 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต๋อหยวน ตัง้อยูท่ี่เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีก าลงัการผลติทัง้สิน้ 51.64 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 
 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซิงหยู๋  ตัง้อยูท่ี่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มี
ก าลงัการผลติทัง้สิน้ 10.30 เมกะวตัต์ โดยเร่ิมรับรู้ผลประกอบการจากการด าเนินการเชิงพาณิชย์ เดือน
กรกฎาคม 2560 ซึง่มีโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี 
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2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ของบริษัทฯ ในประเทศญี่ปุ่น   

บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายฐานการลงทนุของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่การผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ตัง้แตต้่นปี 2557 โดย

ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ย  ปัจจบุนัมจี านวน 13 โครงการ 

ดงันี ้  

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีม่ี

ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 40   

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โอลมิเปียประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่   

1.1 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ มีก าลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวตัต์
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556, 

1.2 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติไฟฟ้า
ติดตัง้ 2 เมกะวตัต์(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดอืนมกราคม 2558 

1.3 โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ 2 
เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟ้าซากรุะ 1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ 
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคม 2558 

1.5 โรงไฟฟ้าซากรุะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีก าลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ 2 เมกะวตัต์ 
(กระแสสลบั)  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนตลุาคม 2558 

 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการ

ผลติไฟฟ้า 3.50 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชิงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อย

ละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อวาจิ (Awaji)  เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มีก าลงัการ

ผลติติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่น

ร้อยละ 75 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560 
 

4. โครงการนาริไอสึ (Nari Aizu) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่มี

ก าลงัการผลติติดตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

5. โครงการยามางาตะ (Yamagata) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่

มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
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6. โครงการมุกะวะ (Mukawa) อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ที่มีก าลงั

การผลติติดตัง้ 17.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 56 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
 

7. โครงการยาบูกิ (Yabuki) อยู่ระหว่างการพฒันา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการ

ผลติติดตัง้ 7.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อย

ละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 
 

8. โครงการคุโรคาวะ (Kurokawa) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์         

มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 18.90 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

9. โครงการ ิราคาวะ (Shirakawa) อยู่ระหว่างการพฒันา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์        

มีก าลงัการผลติติดตัง้ 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฟกุชิุมะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 100  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  

มีก าลงัการผลติตดิตัง้ 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัมิยางิ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุใน

สดัสว่นร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

11. โครงการฮิโร ิมา (Hiroshima) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงั

การผลติติดตัง้ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่น

ร้อยละ 100 คาดวา่จะเปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2562 

 

12. โครงการโอนามิ (Onami) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการ

ผลิตติดตัง้ 16.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยู่ในจงัหวดัฟุกุชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนในสดัสว่น

ร้อยละ 75 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 

 

13. โครงการยามางาตะ อเิดะ (Yamagata Iide) อยูร่ะหวา่งการพฒันา เป็นโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์  มีก าลงัการผลติติดตัง้ 200.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ตัง้อยูใ่นจงัหวดัยามางาตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ซึง่บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 และได้รับสทิธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเตมิร้อยละ 34 เมื่อโครงการเร่ิมก่อสร้าง 

และอีกร้อยละ 15 เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 

2566 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

(ก) นโยบายการตลาด  

1. โรงไฟฟ้าถ่านหนิในประเทศไทย 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมาประเทศไทยมีการตื่นตวัในเร่ืองความส าคญัของสิง่แวดล้อมโดยมีการปรับปรุงกฎหมายและ

มาตรฐานต่างๆ ให้สงูขึน้ ตลอดจนมีการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพืน้ที่ต่างๆ ทัว่ประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ ให้

ความส าคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อมและการยอมรับของชมุชนเป็นหลกั ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐาน

ต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบ ารุง รักษาอุปกรณ์เพื่อลด

มลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการท าความเข้าใจกบัชุมชนในพืน้ที่ สง่ผล

ให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยูใ่นระดบัท่ีดี 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจะเปิดรับข้อเสนอ เพื่อตอบสนอง

นโยบาย และความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยค านึงถึงต้นทนุของแต่ละประเภทเชือ้เพลิง ความเหมาะสมของ

เทคโนโลยี รวมถึงปริมาณพลงังานส ารองของประเทศ ซึง่รวมถึงการพฒันาโครงการในพืน้ที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

คู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) บริษัทราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท บีกริม 
จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 
 

2. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประ า นจีน  

บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กลา่วคือ ในช่วงฤดหูนาวที่มีความต้องการไอน า้และไอร้อนสงู บริษัทฯ 

จะผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้และไอร้อนอยา่งเต็มที่ และ เน้นการบริหารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้มีต้นทนุ

การผลิตต ่า แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผลกระทบต่อราคาถ่านหินในประเทศ โดยในปี

2560 ราคาถ่านหินภายในประเทศจีนในช่วงคร่ึงปีแรกยงัคงอยู่ในระดบัต ่า แต่ปรับตวัสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัในช่วง

คร่ึงปีหลงั จึงท าให้ราคาเฉลีย่ทัง้ปีปรับตวัสงูขึน้ใกล้เคียงกบัราคาสงูสดุในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศ

ปรับราคาคา่ไฟในเดือนกรกฎาคม 2560 แตก็่ยงัไมส่ามารถสะท้อนราคาต้นทนุถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลกระทบตอ่ผล

ประกอบการของบริษัทฯ  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยงัคงความสามารถท าก าไรได้จากการด าเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหาร
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ประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีแผนในการขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าเพื่อ

ตอบสนองตอ่ความต้องการไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถ่ินนัน้  

ในปี 2560 รัฐบาลจีนได้เพิ่มความเข้มงวดเก่ียวกบันโยบายสิง่แวดล้อม และการควบคมุมลภาวะ โดยในเดือนตลุาคม

ที่ผา่นมา ทางรัฐบาลจีนได้เร่ิมแผนการลดปริมาณมลพิษฝุ่ นละออง(PM) ในช่วงฤดหูนาวที่ร้อยละ 15 เทียบกบัปีก่อน 

ในพืน้ที่ที่มีการเผาไหม้ถ่านหินสงู และจ ากัดการใช้ถ่านหินเชือ้เพลิงหลกัในโรงงานอุตสาหกรรม  ทัง้นีไ้ม่ได้ส่งผล

กระทบต่อความสามารถการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ เนื่องจากกระบวณการผลิตของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่แล้ว รวมถึงมีแผนปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน

สิง่แวดล้อมใหมท่ี่จะบงัคบัใช้อีกด้วย 

ส าหรับโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ (1.) อตัราค่าไฟฟ้าที่

คิด ณ จุดเช่ือมต่อเครือข่ายเช่ือมโยงไฟฟ้า (On-grid tariff) และ (2.) เงินสนบัสนนุจากรัฐบาล (On-grid subsidy) 

นอกจากนีใ้นบางพืน้ที่ยงัได้รับเงินสนบัสนนุเพิ่มเติมจากรัฐบาลท้องถ่ิน (Local subsidy) โดยค่าไฟฟ้าที่คิด ณ จุด

เช่ือมตอ่เครือขา่ยเช่ือมโยงไฟฟ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทัว่ไป ซึ่ง

ก าหนดโดยคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Comission 

“NDRC”) โดยจะถกูปรับตามราคาถ่านหิน เนื่องจากบางครัง้คา่ไฟฟ้าที่คิด ณ จุดเช่ือมต่อเครือข่ายเช่ือมโยงไฟฟ้ามี

การเปลี่ยนแปลง สง่ผลให้เงินสนบัสนุนจะถกูปรับตามด้วยเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้รับค่าไฟฟ้าในระดบัที่

คอ่นข้างคงที่ (Feed-in Tariff) 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม และ พลงังานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมจากรัฐบาล โดยธุรกิจไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมมีประสิทธิภาพสงูกว่าโรงไฟฟ้าทัว่ๆ ไป และควบคุม

มลภาวะได้ดีกวา่ ท าให้ได้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ประกอบด้วย การได้การประกนัการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าท้องถ่ิน  

ได้รับสทิธิพิเศษในการเป็นผู้ผลติและสง่ไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ท่ีที่ได้รับอนญุาตแต่เพียงผู้ เดียว และได้รับเงิน

สนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการเพิ่มสดัสว่นไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) ตามแผนการก าหนดสดัสว่นพลงังาน 

(Energy mix) ที่เหมาะสม ทัง้นีปั้จจยัส าคญัที่สามารถน ามาใช้ก าหนดกลยทุธ์แขง่ขนั มีดงันี ้ 

 คณุภาพการให้บริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า   
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพและบริการ คือ จัดให้มีความพร้อมและความมั่นคงในการผลิตและ

จ าหนา่ยของทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
จ่ายไอร้อนในฤดหูนาวให้กบัลกูค้า ตลอดจนการรักษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลกูค้าบนพืน้ฐานของความซื่อตรงและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั ท าให้ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจากลกูค้า ในขณะเดียวกนัได้มีการท าสญัญากบั
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ลกูค้าอุตสาหกรรมไอน า้ท าให้สามารถปรับราคาไอน า้ได้ หากค่าเชือ้เพลิงเพิ่มสงูขึน้กว่าราคาที่ก าหนดไว้ใน
สญัญา ท าให้บริษัทฯสามารถลดภาระในเร่ืองต้นทนุของคา่เชือ้เพลงิที่สงูขึน้ได้ 

 การบริหารต้นทนุ   
บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทนุเชือ้เพลิงถ่านหิน โดยมีกลยทุธ์
การจดัซือ้และส ารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และส ารองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสงูตลอดจนการ
เพิ่มประสทิธิภาพในการผลติเพื่อลดต้นทนุการผลติ 

 ความพร้อมในการปรับตวัสงู 
 เนื่องจากตลาดในประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีการติดตามภาวะ

ตลาดอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ 
เพื่อให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจได้ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติง้ มีการผลิต
น า้หล่อเย็น (Chilled water) เพื่อจ าหน่ายในฤดูร้อนได้อีกด้วย เป็นผลให้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนการจ าหน่ายทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้ร้อน และน า้เย็นตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตามปริมาณการผลิตไอน า้ที่
เพิ่มขึน้ หรือเครือขา่ยเช่ือมโยงไฟฟ้าต้องการการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม 

 การดแูลและบ ารุงรักษาระบบอปุกรณ์ตา่งๆ ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 
บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งพฒันาศนูย์ข้อมลู (O&M Data Center) เพื่อใช้ในการบริหารการด าเนินงานและซอ่มบ ารุง 

 การบริหารความสมัพนัธ์กบัหนว่ยราชการท้องถ่ินและชมุชน  
บริษัทฯ สร้างความสมัพนัธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเป็นพนัธมิตรที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (ไฟฟ้าและไอน า้) ให้กับชุมชนท้องถ่ิน สร้างความน่าเช่ือถือและ
ความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็น
บริษัทตวัอยา่งในท้องถ่ิน แม้ในช่วงที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก บริษัทฯ ยงัคงได้รับการสนบัสนนุ
จากหนว่ยงานราชการท้องถ่ินได้อยา่งเต็มที่ เช่น การให้เงินสนบัสนนุหรืออนมุตัิให้ขึน้ราคาไอน า้ เมื่อราคาถ่านหิน
เพิ่มสงูขึน้มาก   

 ความชดัเจนของนโยบายพลงังานของประเทศในการสนบัสนนุพลงังานหมนุเวียน 
การบริหารจัดการทางด้านพลงังานของประเทศ และการก าหนดนโยบายทางพลงังานที่มีความชัดเจน ท าให้มี

ความเสีย่งในการลงทนุต ่า เนื่องจากมีการก าหนดมาตรฐานส าหรับราคาพลงังานหมนุเวียน และโครงสร้างราคารับ

ซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วยรูปแบบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ  พร้อมด้วยการให้เงิน

อดุหนนุส าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมา  นอกจากนีรั้ฐบาลจีนยงัมีนโยบาย

จดัตัง้ การทดลองซือ้ขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Trading) รองรับโนบายการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในประเทศและสนบัสนนุการลงทนุในพลงังานหมนุเวียนมากขึน้  
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คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอื่นๆ 
 

3. ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประ าธิปไตยประ า นลาว (โครงการหงสาฯ) 
 

บริษัทฯ ถือหุ้นใน HPC และ PFMC ในสดัสว่นร้อยละ 40 และ 37.5 ตามล าดบั  มีก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นทัง้สิน้ 751 เมกะวตัต์ ซึง่จะจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาว
ประเภท IPP  และจ าหนา่ยไฟฟ้าบางสว่นให้กบั สปป.ลาว ในปี 2559 โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วทัง้หมด 3 หนว่ยการผลติ  

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ชมุชนจากโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ จึงได้มุง่เน้นด้านการสง่เสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ที่ควบคู่ไปกับพฒันามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านัน้ ซึ่งมาตรการ
ดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเร่ิมแผนงานในการพฒันาชุมชนต่างๆ เช่น การพฒันาสาธารณปูโภค 
น า้ประปา ไฟฟ้า ถนน การโยกย้ายชมุชนบางสว่นพร้อมกบัการสร้างที่อยูอ่าศยัใหมท่ดแทนในท่ีเหมาะสม และสง่เสริม
การพฒันาอาชีพ เป็นต้น 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการลงทนุในสว่นงานตา่งๆ เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพและเพิ่มศกัยภาพความพร้อมของโรงไฟฟ้า
ในการผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า นอกจากนีย้งัมีการเตรียมความพร้อมในการจดัหาอปุกรณ์ในการซอ่มบ ารุง และ 
บ ารุงรักษาอปุกรณ์  

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 

 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุจากตา่งประเทศรายอื่นๆ 

4. ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 
 

บริษัทฯ ลงทนุในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัมกี าลงัการผลติตดิตัง้ตาม

สดัสว่นการลงทนุท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 12.6 เมกะวตัต์ และโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันากวา่ 220.7  

เมกะวตัต์   

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

บริษัทฯ เร่ิมลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบกบัศกึษาและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินโอกาสการลงทนุและการพฒันาโครงการ ทัง้ด้านพนัธมติร ทีมงาน และบคุลากรตา่งๆ เพื่อหา
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจน นอกจากนีก้ารสนบัสนนุของรัฐบาล และการ
สง่เสริมการลงทนุของสถาบนัการเงินตา่งๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ามารถขบัเคลือ่นธุรกิจได้อยา่งรวดเร็ว 
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 ระยะเวลาพฒันาโครงการสัน้ 
บริษัทฯ  สามารถเร่ิมต้นด าเนินการผลติ จ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็วและคืนทนุได้ใน
เวลาอนัสัน้กวา่โครงการโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน  

 ความสามารถด้านการบริหารการลงทนุ  
บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการร่วมมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ การบริหารต้นทนุทางการเงินจาก
แหลง่เงินทนุตา่งๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายการลงทนุในระยะยาว 

 ความชดัเจนในนโยบายทางพลงังานของประเทศ 
การบริหารจดัการทางด้านพลงังานของประเทศ และการก าหนดนโยบายทางพลงังานท่ีมีความชดัเจน ท าให้มี
ความเสีย่งในการลงทนุต า่ เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างราคารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FIT) ด้วย
รูปแบบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ 

คู่แข่งขนัที่ส าคัญ 
 

 ผู้ผลติไฟฟ้าและนกัลงทนุท้องถ่ินในญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนัในธุรกิจไฟฟ้า 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560  มีแนวโน้มการขยายตวัที่ดีขึน้ สญัญาณฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจที่เร่ิมชดัเจนในไตรมาส

ที่ 4  รัฐบาลคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9  โดยภาคการสง่ออกและการท่องเที่ยวยงัคงเป็น

ปัจจัยหลกัที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรับตวัที่ดีขึน้ของภาคเอกชน ประกอบกับการลงทุน

ภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริโภคที่ขยายตวัต่อเนื่องในคร่ึงปีหลงั  โดยในปี 2560 มี

ก าลงัการผลติติดตัง้ไฟฟ้าอยูท่ี่ระดบั 42,433 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 2  ซึง่ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ

เกิดขึน้ ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดบั 28,578 เมกะวตัต์ สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2559  ที่ระดับ 

26,619 เมกะวตัต์ อยู ่1,959 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 7  สบืเนื่องจากการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของภาครัฐและเอกชน โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ   ดงันี ้จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 60 จาก

ถ่านหินร้อยละ 18 จากพลงัน า้ร้อยละ 2 การน าเข้าไฟฟ้าร้อยละ 12 พลงังานหมนุเวียนร้อยละ 7.8 และจากน า้มนั

ร้อยละ 0.2   (ที่มา: ข้อมูลของปี 2560 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน จากส านกังานนโยบายและ

แผนงาน กระทรวงพลงังาน – EPPO )   

 

2. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประ าธิปไตยประ า นลาว  

สปป.ลาว นัน้มีความแตกตา่งจากประเทศอื่น ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลา่วคือก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ของสปป.ลาวทัง้หมดล้วนมาจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้เพียงอยา่งเดียวเนื่องจากไมม่ีแหลง่น า้มนัและก๊าซส ารอง ทัง้ยงั
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มีถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงในปริมาณจ ากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าวเปลี่ยนไปนบัแต่ปี 2559 จากการ
เดินเคร่ืองเต็มพิกดัของโรงไฟฟ้าหงสาที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาว เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ือง
แหลง่ถ่านหิน จึงยงัไม่มีโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินอื่นที่มีแผนก่อสร้างในระหว่าง ปี 2559 ถึงปี 2563  โดยในปี 
2560 สปป.ลาว มีก าลงัการผลิตติดตัง้รวมโดยประมาณ 6,700 เมกะวตัต์ อีกทัง้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างจ านวน 5,800 เมกะวตัต์ และอยู่ระหว่างการศึกษาอีก 5,000 – 6,000 เมกะวตัต์ อย่างไรก็ดี สปป.ลาว 
ยังคงเป็นผู้ ส่งออกกระแสไฟฟ้าที่ส าคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาว ได้ท าข้อตกลงส่งออก
กระแสไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงระหวา่งประเทศ จ านวน 9,000 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศไทย 5,000 เมกะวตัต์ให้กบั
ประเทศเวียดนาม และ 200 เมกะวตัต์ให้กบัประเทศกมัพชูา (ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน -Department of Energy 
Business (DEB) เดือน ตลุาคม 2560) 

3. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประ า นจนี 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศจีน มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดงันี ้

 หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม  ร้อยละ 6.6 5 0.5 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอตุสาหกรรม  ร้อยละ 3.5 2.6 -1.4 
อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 7.1 8.2 10.1 
ก าลงัการผลติรวม  เมกะวตัต์ 1,793,979 1,677,123 1,549,389 

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

4. สภาพการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในญ่ีปุ่ น มีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศดงันี ้

 หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม* ร้อยละ 0.87 1.19 -1.20 
อตัราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอตุสาหกรรม  ร้อยละ 1.14 0.19 -1.90 
อตัราการเจริญเติบโตของก าลงัการผลติ ร้อยละ 2.76 4.97 5.95 
ก าลงัการผลติรวม** เมกะวตัต์ 275,480 268,082  287,477  

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

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

*อตัราการเจริญเตบิโตของการใช้ไฟฟ้าเป็นข้อมลูระหวา่งเดือนมกราคม ถงึ เดือนกนัยายน ปี 2560 
** ก าลงัการผลิตรวมของปี 2560 เป็นตวัเลขคาดการณ์ล่วงหน้า (ไม่รวมก าลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีหยดุ
ด าเนินการชัว่คราว 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์  

 (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ 
1.  สถานท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้า 

 

โรงไฟฟ้า 

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
1. โรงไฟฟ้าหงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรีุ 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมลว่นหนาน เมืองถงัซาน 

มณฑลเหอเป่ย 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมเจิง้ติง้ เมืองสอืเจียจวง 

มณฑลเหอเป่ย 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมโจวผิง เมอืงบินโจว  

มณฑลซานตง 
4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง  มณฑลซานซ ี
5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์จินซาน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ฮุย่เหนิง  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
7. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เฮ่าหยวน  

เมืองไทอนั มณฑลซานตง 
8.  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอิน  

เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
9. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เตอ๋หยวน  

เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง 
10. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ซงิหยู ๋ 

เมืองไทอนั มณฑลซานตง 
 
 

 
 

โรงไฟฟ้าและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น  
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โอลมิเปีย ประกอบไป

ด้วย 
1.1 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จงัหวดัอบิารากิ 
1.2 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จงัหวดัอิบารากิ 
1.3 โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ 

จงัหวดักนุมะ 
1.4 โรงไฟฟ้าซากรุะ 1 จงัหวดัโทชิงิ 
1.5 โรงไฟฟ้าซากรุะ 2 จงัหวดัโทชิงิ  

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อวาจิ จงัหวดัเฮียวโงะ 
4. โครงการนาริไอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 
5. โครงการยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 
6. โครงการมกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
7. โครงการยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 
8. โครงการคโุรคาวะ จงัหวดัมยิางิ 
9. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
10. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ 
11. โครงการฮิโรชิมา จงัหวดัฮิโรชิมา 
12. โครงการโอนามิ จงัหวดัฟกุชิุมะ 
13. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 
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แผนที่แสดงที่ตัง้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ 
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2. ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติ  

บริษัทฯ มีก าลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้ในช่วงปี 2558 –  2560 ดงันี ้ 

โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2560 

1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2559 

1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2558 

1) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 123.00 123.00 123.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 70.10 69.26 75.41 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 509,598  503,547  512,990 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1.20 -1.84 -1.58 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,227,565 1,210,089  967,380  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 1.44 25.09 13.06 

2) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 139.00  139.00   139.00  
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 71.60 72.35 68.18 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 419,738  424,121  411,801 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ -1.03 2.99 25.87 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,405,050  1,358,687   1,263,550  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 3.41 7.53 21.76 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 173.00 127.00 127.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 65.30 63.33 65.15 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 566,984  550,167  531,164 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 3.06 3.58 1.65 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 3,253,796  2,932,658   2,770,554  
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย ร้อยละ 10.95 5.85 8.95 

4) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,434.00 1,434.00 1,434.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 85.96 96.75 95.45 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 10,091,687 10,932,315 10,784,308 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ -7.69 1.35 -0.38 

5) โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 1,878.00 1,878.00 1,252.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 80.84 68.27 90.31 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 11,390,889 9,061,690 2,401,360 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 25.70 73.50 - 

6) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์   
     Jinshan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 28.95 28.95 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.60 14.38 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 39,567 2,059 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1821.66 - - 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2560 

1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2559 

1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2558 

7) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทต์ิ  Hui’en     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 19.70 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.61 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 19,118 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 

8) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Huineng 1     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.43 10.43 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.45 14.56 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 13,201 835 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1,480.96 - - 

9) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Huineng 2     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 11.08 11.08 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.44 14.36 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 14,015 887 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1,480.05 - - 

10) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Haoyuan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 20 20 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.35 13.33 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 26,898 1,287 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1,989.98 - - 

11) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Deyuan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 51.64 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.82 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 56,949 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ - - - 

12) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Xingyu     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 10.30 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.87 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 6,021 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ  - - 

13) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  
Olympia (Hitachi 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.37 13.98 14.26 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,674 2,614 2,649 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 2.29 -1.32 -4.09 

14) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Hitachi 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 13.56 13.40 13.70 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2560 

1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2559 

1 ม.ค. – 31  
ธ.ค. 2558 

ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,562 3,541 3,451 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 0.59 2.61 - 

15) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.25 13.90 4.27 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,985 2,929 122 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 1.91 2300 - 

16) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Sakura 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.11 13.69 9.21 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 3,297 3,217 359 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 2.49 796 - 

17) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
Olympia (Katashina)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 14.14 14.78 14.00 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 2,856 3,004 2,717 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ -4.93 10.56 - 

18) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 3.50 3.50 - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 12.34 13.45 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 4,964 3,452 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ 43.80 - - 

19) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Awaji     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต์ 8.00 - - 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต*  ร้อยละ 15.50 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต์-ชัว่โมง 8,738 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  ร้อยละ  - - 

 

หมายเหต:ุ  - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en 
Huineng1,Huineng2, Haoyuan, Deyuan และ Xingyu )   ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) และในประเทศญีป่ ุ่ น ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino 
และ โรงไฟฟ้า Awaji) 

* อตัราส่วนร้อยละของปริมาณพลงังานทีผ่ลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคูณของขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้และจ านวน
ชัว่โมงทัง้หมดในหน่ึงปี 

**ปริมาณการผลิตทีโ่รงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้อตุสาหกรรมใกล้เคียง  (ถ้ามี)  
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3.   การบริหารความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารความเสีย่งเพื่อจดัการความเสีย่งที่มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสที่ความเสีย่งจะเกิดขึน้หรือลดผลเสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และ /หรือให้ได้มาซึ่ง

โอกาสทางธุรกิจ อนัจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่

ภายใต้การบริหารจดัการของผู้บริหารในทกุระดบั รวมทัง้จดัให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส  

ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยความเสี่ยงหลกัที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

รวมถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีในปี 2560 มีดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1.1 ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ 

ภายใต้สภาวะการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์พลงังานรวมไปถงึแนวโน้มการพฒันาและการเปลีย่นแปลง

เทคโนโลยีของโลกอยา่งรวดเร็ว รวมถึงความคาดหวงัของนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีทีเ่พิ่มขึน้ บริษัทฯ ได้สร้างระบบ

และกระบวนการในการบริหารความเสีย่งจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็น

ระยะ เพื่อก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง

ไป โดยมีแผนรองรับการเปลีย่นแปลงและความไมแ่นน่อนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ผา่นการจดัการประชมุประเมิน

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน เปรียบเทยีบข้อมลูจากสถาบนัและแหลง่ที่เช่ือถือ

ได้ ตลอดจนพฒันาเคร่ืองมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบเพื่อประกอบการตดัสนิใจและเพื่อ

เป็นข้อมลูในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 

1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลการเพื่อรองรับการ

เติบโตในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาและเร่งพฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสร้างองค์กร และ

วิเคราะห์แผนความต้องการก าลงัคนและแผนพฒันาบคุลกร ให้สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยทุธ์ระยะ

ยาวเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนีม้ีการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหนง่ (Succession Plan) เพื่อเตรียม

ความพร้อมของบคุลากรให้มีความรู้ความช านาญเพื่อก้าวเข้าสูต่ าแหน่งผู้บริหารระดับสงูต่อไป โดยมีการเตรียมความ

พร้อมทัง้ในรูปแบบแผนพฒันารายบคุคล การสบัเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การฝึกอบรมทัง้การอบรมภายในและภายนอก
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องค์กร และมีโครงการแบง่ปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์กร ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าบคุลากรของบริษัทฯ มี

ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และน าองค์กรเติบโตไปอยา่งยัง่ยืน 

1.3 ความเสี่ยงด้าน ื่อเสียงขององค์กร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่

รวดเร็วและรุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยไมอ่าจประเมินค่าเป็นตวัเงินได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายการพฒันาที่

ยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยด าเนินกิจกรรมการผลิตในทกุขัน้ตอนด้วยความใสใ่จและค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้

เสียทกุกลุม่ ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพืน้ที่ที่เราด าเนินธุรกิจ รวมถึงด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม เน้นส่งเสริม

การศกึษาและการเรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชน ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติอยา่งยัง่ยืน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้พฒันากลยทุธ์การสือ่สารเพื่อให้สามารถสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีได้ถกูต้องและรวดเร็ว รวมถึงสร้าง

ความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น โครงการสง่เสริมการเกษตรอินทรีย์บ้านโขดหิน / เขาไผ่ (BLCP), โครงการ

เพาะเลีย้งพนัธุ์สตัว์น า้ (BLCP), โครงการสง่เสริมการผลติอวนปสู าเร็จรูป (BLCP), โครงการระบบเฝ้าระวงัผลกระทบต่อ

สขุภาพประชาชน (หงสา), โครงการพฒันาพืน้ท่ีการเกษตรบนพืน้ท่ีสงู (หงสา) 

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่  

บริษัทฯ บริหารจดัการความเสี่ยงนีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจใหม่ที่เข้าไปลงทนุสามารถสร้างมลูค่ารวมให้กบัองค์กรไม่น้อย

กวา่ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการพฒันาหรือเข้าซือ้ธุรกิจนัน้ โดยก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทนุตามขัน้ตอน บริษัทฯ

จะจัดหาที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเช่ียวชาญในด้านที่ต้องการ เพื่อสนบัสนนุกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ (Feasibility Study) หรือการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการอย่างละเอียด (Due Diligence) อย่างเหมาะสม และ

มีคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องในแต่ละด้าน

พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ 

ผลตอบแทนการลงทนุให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ 

มุ่งเน้นการบริหารงานให้เกิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการวางแผนทางด้านทรัพยากร 

การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน รวมทัง้การจดัโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารการเปลีย่นแปลง อนัจะสง่

ให้การลงทนุในกิจการใหม่นัน้เป็นไปอย่างราบร่ืนสามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนตาม

แผนกลยุทธ์ที่วางไว้โดยในปี 2560  บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ตามแนวทางของพลังงานโลกและเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงทัว่ไป (Conventional Power Generation)และจากพลงังานหมุนเวียน 

(Renewable Power Generation) อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขัน้สงูที่มีความ

ปลอดภยัและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ มุง่ลงทนุในกลุม่สนิทรัพย์ด้านการผลติไฟฟ้าที่มีคณุภาพสงูในประเทศ

ที่มีการเติบโตของธุรกิจพลงังานอย่างรวดเร็ว พร้อมกับผสมผสานระหว่างเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมุนเวียนอย่าง
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สมดลุ นอกเหนือจากสีป่ระเทศที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยูแ่ล้ว อนัได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศญ่ีปุ่ น  บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาและพฒันาแผนกระจายการลงทนุไป

ยงัประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชียอีก โดยจะให้ความส าคญัก่อน กบัประเทศที่มีศกัยภาพการเติบโตด้านพลงังานสงูกว่า 

เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงนิทุนได้ตามแผนการลงทุน  

บริษัทฯ  บริหารความเสี่ยงนีเ้พื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนอย่างเพียงพอ ในสดัสว่นต้นทนุที่เหมาะสม

ตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุน บริษัทฯ จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(Financial Strategy) ที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กนั

ในเร่ืองของแหลง่เงินทนุทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพื่อให้มี

แหลง่เงินทนุส ารองอยา่งตอ่เนื่อง  ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ รวม

ไปถึงการปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มีตอ่สถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด 

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้ที่ระดบั

บริษัทฯ และระดับกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารโครงสร้างของสนิทรัพย์และหนีส้ินสกุลเงินต่างประเทศ

ให้มีความสมดลุกนั และท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า(Forward) ตามประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย 

และการช าระเงินกู้  รวมทัง้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถลดผลกระทบจาก

อตัราแลกเปลีย่นให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่กิจการมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ในประเทศจีนเป็นเงินกู้ยืมในสกลุเงิน

หยวนจ านวน 114.39 ล้านหยวน (เทียบเท่า 573.60 ล้านบาท) และสกุลเงินบาทจ านวน 1,750.00 ล้านบาท โดยมี

ก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี รวมถึงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกันของบริษัทย่อยใน

ประเทศจีนจ านวน 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และในสกลุเงินหยวน จ านวน 143.07 ล้านหยวน 

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ โดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและในประเทศไทย 

เพื่อจัดสรรเงินกู้ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทัง้ในส่วนที่เป็นอตัราดอกเบีย้คงที่และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัส่วนที่

สอดคล้องกบัประเภทการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการ
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จดัหาแหลง่เงินทนุ และการบริหารโครงสร้างหนีใ้นทกุประเทศที่ไปลงทนุให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ใน

การลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และสอดคล้องตอ่แนวโน้มของสถานการณ์  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ กู้ยืมเงินโดยเป็นอตัราดอกเบีย้ โดยใช้อตัรา Libor บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ของเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk) 

3.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย 

3.1.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: 

IPP) ซึง่เป็นการผลติกระแสไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเพียง

รายเดียว ดงันัน้จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต ่าในเร่ืองการรับซือ้ไฟฟ้า นอกจากนีร้าคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอนอนั

เนื่องมาจากการที่มีข้อก าหนดราคาและข้อก าหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่

สามารถปรับตามราคาเชือ้เพลงิ อตัราแลกเปลีย่นเงินบาท และอตัราเงินเฟ้อตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเ ือ้เพลิง 

ถ่านหินถือเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ท าสญัญาซือ้

ถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเช่ือถือ โดยได้ก าหนด

ปริมาณและคณุภาพถ่านหินไว้อยา่งชดัเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสญัญากบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ความเสีย่งในการจดัหาถ่านหินท่ีมีคณุภาพตามที่ต้องการนัน้อยูใ่นระดบัท่ีต ่า อยา่งไรก็

ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัหาถ่านหินนอกเหนือจากสญัญาซือ้ถ่านหินระยะยาวบ้างใน

บางช่วงเวลา ตวัอยา่งเช่นในกรณีที่ผู้ผลติถ่านหินไมส่ามารถสง่มอบถ่านหินตามแผนการผลติที่ได้วางไว้ได้ อนัเป็น

ผลมาจากเหตุการณ์สดุวิสยั เช่น เหตุการณ์น า้ท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียเป็นต้น ซึ่งหากเกิด

เหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้โรงไฟฟ้าฯ สามารถจดัซือ้ถ่านหินจากผู้ผลติรายอื่นในตลาดซือ้ขายถ่านหินทัว่ไปได้ในอดีตที่

ผ่านมาปริมาณการซือ้ถ่านหินนอกเหนือสญัญาระยะยาวนัน้เคยอยู่สูงสดุไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณความ

ต้องการท่ีใช้ในการผลติในแตล่ะปี ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณที่น้อยและไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัตอ่ผลประกอบการของ

โรงไฟฟ้าฯ นอกจากนีโ้รงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ติดตามสถานการณ์การผลติถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหิน

อยา่งใกล้ชิดตอ่เนื่อง  
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3.2  ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประ าธิปไตยประ า นลาว 

3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) เป็นการลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP)

แบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อจ าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าลาว ดงันัน้จึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงต ่าในเร่ืองการรับซือ้ไฟฟ้า นอกจากนีร้าคาค่าไฟฟ้าก็มีความแน่นอน

อนัเนื่องมาจากการที่มีข้อก าหนดราคาและข้อก าหนดปริมาณรับซื อ้ไฟฟ้าได้วางโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่

สามารถปรับตามราคาเชือ้เพลงิ อตัราแลกเปลีย่นเงินบาท และอตัราเงินเฟ้อตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการเดินเคร่ืองเ ิงพาณิ ย์ใน ่วงด าเนินการโรงไฟฟ้า  

ความเสี่ยงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเคร่ืองเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน อาจมีสาเหตมุาจากเคร่ืองจกัร อปุกรณ์

หรือบคุลากรเนื่องจากเป็นชว่งเร่ิมต้นของการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ บริหารความเสีย่งดงักลา่วโดยติดตาม

การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าอย่างระมดัระวงัและใกล้ชิด ปรับปรุงเสถียรภาพการท างานของระบบ จดัเตรียมอะไหล่ที่

ส าคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของบคุลากรโดยการจดัอบรม และการแบง่ปันความรู้ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าหงสา

สามารถเดินเคร่ืองผลติไฟฟ้าได้ตอ่เนื่อง และมีประสทิธิภาพมากขึน้เทียบกบัปี 2559 อยา่งมีนยัยะส าคญั 

3.2.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเ ือ้เพลิง  

โรงไฟฟ้าหงสาได้เช่าสมัปทานการท าเหมืองถ่านหินลกิไนต์จากบริษัทในกลุม่ที่ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวเพื่อ

เป็นแหล่งเชือ้เพลิงให้โรงไฟฟ้าฯ โดยในช่วงก่อนเร่ิมโครงการได้มีการศึกษาปริมาณ คณุภาพ แผนการผลิตและ

แผนการขนสง่ถ่านหินที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าฯ ตลอดอายโุครงการ สง่ผลให้ความเสี่ยงในการเข้าถึงแหลง่ถ่านหินที่มี

คณุสมบตัิตามที่ต้องการนัน้อยูใ่นระดบัท่ีต ่าและสามารถบริหารจดัการควบคมุต้นทนุให้สอดคล้องกบัแผนการผลติ

โดยโรงไฟฟ้าฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการส ารองปริมาณถ่านหินไว้ในพืน้ที่เทกองถ่านหินอย่าง

เพียงพอเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ซึ่งอาจสง่ผลให้การจดัหาถ่านหินลิกไนต์ไม่มีความต่อเนื่องเช่น 

สภาพดินฟ้าอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวย ภยัธรรมชาติ ความลา่ช้าจากการขนสง่ อบุตัิเหต ุและปัจจยัอื่นๆ เป็นต้น 

3.3  ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประ า นจีน 

3.3.1 ความเสี่ยงด้านการรับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ 

ความเสีย่งในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือวา่มีความเสีย่งสงูกวา่ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  เนื่องจาก

ไมม่ีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกบัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลงังานความ

ร้อนร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล โดยได้รับสิทธิการจัด
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จ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในการขายไอน า้และความร้อนในเขตพืน้ที่ที่ได้รับอนญุาต รวมทัง้ได้รับสิทธิพิเศษในการ

ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถ่ิน ตลอดจนได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถ่ิน ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถ

น ามาใช้ในการบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลงังานและ

นโยบายเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน ท าให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อ

การด าเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี่ยงด้วย

มาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2560 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีรายได้

จากการขายไฟและขายไอน า้มากกวา่แผนท่ีตัง้ไว้  

3.3.2 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน  

จากความไมแ่นน่อนทางด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ ใช้ถ่านหิน

รายใหญ่ที่สดุของโลก สง่ผลให้ราคาถ่านหินผนัผวนในปี 2560 โดยราคาได้เร่ิมปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แต่เดือน

กมุภาพนัธ์ โดยมีสาเหตจุากนโยบายที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้มงวดเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน

ในเหมืองถ่านหินสง่ผลให้มีเหมอืงถา่นหินหลายแหง่ต้องปิดตวัลง  ประกอบกบันโยบายลดการผลติถ่านหินลงให้ได้ 

500 ล้านตนัในช่วง 5 ปีข้างหน้าสง่ผลให้ราคาถ่านหินปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการบริหารความ

เสีย่งโดยติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจดัซือ้ให้มีความสอดคล้องกบัต้นทนุและ

แผนการผลิต อีกทัง้บริษัทฯ ได้ตกลงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับลกูค้าบางรายโดยก าหนดโครงสร้างของราคาค่า

ไฟฟ้าและไอน า้ที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทนุเชือ้เพลงิในขณะนัน้เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว 

3.3.3 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ  

บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสีย่งทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่างๆ โดยติดตามความคืบหน้าของ

โครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกบัผู้ รับเหมางานก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่ตกลงในสญัญา

วา่จ้าง โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในมณฑลซานตง 

เพิ่มอีก 1 โครงการ มีก าลงัการผลิต 10.30 เมกะวตัต์ จึงท าให้ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 

152.09 เมกะวตัต์ รวมทัง้โครงการขยายก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมหลวนหนานเฟส 2 และ 

3 ซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนินงานก่อสร้าง มีก าหนดการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 และ 2562  ตามล าดบั 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าซานซี ลู่กวง (SLG) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 มีก าหนดการเปิดการด าเนินการเชิง

พาณิชย์ภายในปี 2562 
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3.3.4 ความเสี่ยงจากการจ ากัดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

โดยทัว่ไปการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ จะต้องท าสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้ากบัผู้ รับซือ้ในพืน้ที่ที่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งตัง้อยู่ ตลอดอายุสญัญา ภายใต้สญัญาซื อ้ขายไฟฟ้าดงักล่าว 

ผู้ รับซือ้มีสทิธ์ที่จะไมรั่บซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติโดยไมจ่ ากดัจ านวนและไมต้่องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึน้  โดยในช่วง

ต้นปี 2560 ในมณฑลซานตง มีการประกาศจ ากดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าในช่วงวนัหยดุยาวตรุษจีน เป็นเวลา 6 

วนั สง่ผลกระทบแก่ โครงการ จินซาน, ฮุ่นเหนิง, ฮุ่ยเอิน และ เฮ่าหยวน 

3.3.5 ความเสี่ยงจากการจ่ายค่า ดเ ย (subsidy) ล่า ้า  

เป็นท่ีรับทราบกนัดีในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ จะได้รับ

คา่ชดเชย (subsidy) ตามอตัราที่รัฐบาลกลางประกาศโดยจะมีก าหนดการจ่ายภายหลงัจากการเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย์ไปแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี   

3.3.6 ความเสี่ยงจากการได้รับใบอนุญาตการใ ้พืน้ที่จากรัฐบาลท้องถิ่น  

ในแตล่ะท้องถ่ินและจงัหวดัของสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีความแตกต่างของระยะเวลาในด าเนินขัน้ตอนและ

การปฏิบตัิที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาต เนื่องจากจ านวนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และ ทรัพยากร

บคุคลซึง่อาจมีไมเ่พียงพอเหมาะสม 

ทางบริษัทฯ มีการวางมาตราการป้องกนัไว้ ตัง้แตต้่น โดยก าหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายโครงการที่จะต้อง

ด าเนินการขอใบอนญุาตการใช้พืน้ที่ให้เสร็จจึงจะสามารถรับค่างวด ตามสญัญาซือ้ขายโครงการได้ และ รวมถึง

การติดตามอยา่งใกล้ชิดโดยผู้จดัการโรงงานท่ีแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ อยูป่ระจ าในพืน้ท่ี 

3.3.7 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง 

ปัจจยัหลกัของความเสีย่งเกิดจากการจดัเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างส าหรับติดตัง้อปุกรณ์หลกัลา่ช้ากว่าก าหนด สง่ผลให้

ก าหนดการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ลา่ช้ากวา่แผนเดิม ทัง้นีไ้ด้มีการปรับก าหนดการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ใหม ่

โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2562 

3.4  ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น 

3.4.1 ความเสี่ยงจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น  

ปัจจัยหลกัที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ปริมาณความเข้มแสงแดด และปริมาณการ

สญูเสียที่เกิดขึน้ในระบบของโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ข้อมลูทางสถิติของปริมาณ

ความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขัน้ต ่าที่คาดว่าจะผลิตได้ แล้วน ามา
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เปรียบเทียบกบัผลผลิตที่ได้จริง รวมถึงมีการเลือกใช้เทคโนโลยีชัน้น าส าหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อให้มัน่ใจว่า

การสญูเสยีที่จะเกิดขึน้ในระบบน้อยกวา่ระดบัท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ พร้อมทัง้มีการบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 

3.5 ความเสี่ยงด้านอา ีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม  

3.5.1 ความเสี่ยงด้านอา ีวอนามัยและความปลอดภยั  

 ในปัจจบุนั มีหลายปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจทัง้ทางด้านภยัธรรมชาติ ความไม่สงบทาง

การเมือง อคัคีภัย การก่อการร้าย และโรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการที่บริษัทฯ จะไม่สามารถ

ด าเนินงานได้อยา่งตอ่เนื่องหากเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว และสง่ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสีย ดงันัน้  ในปี 2560  

บริษัทฯ จึงเร่ิมน าเอาระบบการจดัการความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: 

BCM) มาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรโดยร่วมกบับริษัทแม่ (บ้านป)ู เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตอบสนองต่อ

เหตฉุุกเฉินได้อย่างเหมาะสม และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากเหตุการณ์

ดงักลา่ว มีการจดัเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น ระบบการส ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศที่จ าเป็น ขัน้ตอน

การปฏิบตัิงานในช่วงเกิดเหตุฉกุเฉิน การสื่อสาร และมีแผนในการซกัซ้อมการปฏิบตัิเพื่อตอบสนองต่อเหตุ

ฉกุเฉินในระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารเป็นประจ า 

 ในสว่นของการด าเนินงานของธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิทัว่ไป โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรในการผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การซ่อม

บ ารุง และเก่ียวข้องกบัการใช้ผู้ รับเหมาจ านวนมาก จึงท าให้มีความเสีย่งที่อาจจะเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน 

บริษัทฯ ได้รับนโยบายด้านการสง่เสริมและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมเพื่อความปลอดภยัในองค์กรจากกลุม่

บ้านปฯู มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในระดบัหวัหน้างาน ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใหม่ให้มีความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัยก่อนปฏิบตัิงาน และอบรมทบทวนซ า้อยู่เสมอ มีการจัดท าขัน้ตอนการ

ด าเนินงานที่ได้ผนวกเร่ืองความปลอดภัยเข้าไปในการท างาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยัของเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอผา่นแผนงานซอ่มบ ารุง 

 ในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร่วมทนุนัน้ ได้มีการจดัท าระบบการจดัการความ

ปลอดภยั กระบวนการ (Process Safety Management: PSM) เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและ

ความรุนแรงของผลกระทบตลอดทัง้กระบวนการผลิต โดยเน้นกระบวนการที่จะอาจจะก่อผลกระทบรุนแรง 

เช่นเก่ียวข้องกบัสารเคมีอนัตราย หรือน า้มนัเชือ้เพลิง เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีการรณรงค์สง่เสริมและสร้าง

ความตระหนักด้านความปลอดภยัให้แก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น ใช้กฎความปลอดภยั การรายงาน

อบุตัิการณ์ การให้แรงจงูใจแก่ผู้ รับเหมาที่มีผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิด

ด าเนินการใหม ่จึงมีความเสีย่งที่เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ขัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ยงัอาจไม่ครบถ้วน รวมถึง
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ความช านาญของพนกังานในการควบคมุเคร่ืองจกัร ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกบับริษัทผู้ ร่วมลงทนุในการลงทนุ

ปรับปรุงประสทิธิภาพและกระบวนการผลติ รวมถึงมีผู้ด าเนินงานและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สงู

คือการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในจีน อนัได้แก่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิง้ติง้ และโจวผิง มีความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภยั อนัเนื่องมาจากการเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินงานมานาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง ๆ อาจมีการ

เสือ่มสภาพ รวมถึงพนกังานมีความเคยชินกบัการท างานจนไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัความปลอดภยั ดงันัน้ ใน

ปี 2560 จึงได้มีการวา่จ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาเข้ามาตรวจประเมินประสทิธิภาพ และความพร้อมของเคร่ืองจกัร

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสทิธิภาพท่ีสงูขึน้ และมีความปลอดภยัในการท างาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดั

ให้มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการณ์ให้กบัผู้บริหารและหวัหน้างานในโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ในจีนและญ่ีปุ่ น มีความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานก่อสร้างซึ่งเกิด

จากการปรับพืน้ที่ การขนสง่ และการก่อสร้างประกอบแผงพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต ่าใน

การเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรง บริษัทฯ ได้มีขัน้ตอนการคดัเลอืกและควบคมุผู้ รับเหมาให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความ

ปลอดภยั มีการน าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเพื่อความปลอดภยัมาใช้ และมีการตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ

เพื่อการปรับปรุง ซึง่ตลอดปีที่ผา่นมาไมม่ีอบุตัิเหตรุ้ายแรงจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

 ความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นความเสี่ยงในโรงไฟฟ้าพลงังาน

เชือ้เพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม อันได้แก่คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องและ 

คณุภาพอากาศในชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีด าเนินงาน หากมีคณุภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจสง่ผลกระทบ

ต่อชุมชนในพืน้ที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการจัดการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่

บรรยากาศ โดย ได้ก าหนดดชันีชีว้ดัคณุภาพอากาศหลกัได้แก่ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ

ฝุ่ นขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทฯ ได้น าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทัง้ที่อยู่ในประเทศไทย 

สปป.ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยีหวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้หม้อไอน า้เผาไหม้

แบบฟลอูิไดซ์เบดหมนุวน (Circulating Fluidized Bed : CFB) เพื่อลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจน

ออกไซด์ขณะเผาไหม้ การก าจดัฝุ่ นละอองเถ้าลอย (Fly-ash) โดยการใช้เคร่ืองดกัจบัฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต 

(Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas 

Desulfurization : FGD) แบบกึ่งแห้ง (Semi-dry) และแบบเปียก การก าจดัก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ด้วยวิธี 

Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR), Selective Catalytic Reduction (SCR)  มีการออกแบบ

ปล่องโรงไฟฟ้าให้มีความสงูเพียงพอที่จะสามารถเจือจางมลสารและลดผลกระทบต่อชุมชน มีระบบการ

ตรวจวดัแบบตอ่เนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ทัง้ที่ปากปลอ่ง และชมุชนรอบ

โรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัอยา่งตอ่เนื่อง คณุภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดทกุค่า



 

                                                                                                                                                       หน้า 40 

 

ดชันี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบบ าบดัอากาศที่มีอยูเ่ดิมให้มีประสทิธิภาพ

ในการบ าบดัอากาศได้ดียิ่งขึน้ สอดคล้องกับมาตรฐานคณุภาพอากาศที่มีความเข้มงวดขึน้อย่างมากเพื่อ

ปรับปรุงคณุภาพอากาศในเมอืงใหญ่  โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 5 ปี ตัง้แต ่2556 – 2561 มี

การลงทุนด าเนินการในโครงการนีร้าว 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้สามารถลดมลสารปล่อยออกได้ตาม

มาตรฐานท่ีรัฐบาลก าหนด ซึง่ในปีที่ผา่นมา คณุภาพอากาศที่ปลอ่ยออกจากปลอ่งและชมุชนรอบโรงไฟฟ้ามี

คณุภาพตามที่กฎหมายก าหนดและไมม่ีข้อร้องเรียนด้านคณุภาพอากาศอยา่งมีนยัส าคญั 

 ความเสีย่งด้านคณุภาพน า้ปลอ่ยออกมีคา่ไมเ่ป็นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในการด าเนินงานโรงไฟฟ้ามีค่า

ดชันีที่ต้องมีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ เช่น อณุหภมูิ ความขุ่นข้น เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีระบบบ าบดัน า้ให้ได้

คณุภาพตามที่กฎหมายก าหนด มีการตรวจวดัคณุภาพอย่างสม ่าเสมอทัง้จากระบบตรวจวดัแบบต่อเนื่อง

ของบริษัทฯ เอง และการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาเก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ผล เพื่อน าส่งรายงานต่อ

หนว่ยงานภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอตามข้อก าหนด มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาแท็งก์เก็บสารเคมี เชือ้เพลิง 

รวมถึงระบบบ าบดัน า้อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการจัดท าแผนฉุกเฉิน และซ้อมเป็นประจ าทกุปี เพื่อเตรียม

ความพร้อมในกรณีมีการร่ัวไหลของสารเคมี บริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบและสามารถฟืน้คืนระบบได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ และลดการใช้

ทรัพยากรน า้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน า้ที่จะน ามาใช้ในการผลิต มีการปรับปรุงเคร่ืองจักร ขัน้ตอน

การปฏิบตัิงาน เพื่อลดการใช้น า้และรักษาสมดลุของการใช้น า้ในโรงไฟฟ้าอีกทางหนึง่  

 ความเสี่ยงด้านการจดัการของเสียอนัตราย หน่วยธุรกิจต่างๆ ในกลุม่บริษัทมีมาตรการในการคดัแยกและ

การก าจดัขยะประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ขยะเหลา่นัน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียอนัตราย ซึ่งจัดให้มีการจดัการเพื่อการก าจดัที่ถกูต้อง สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดของกฎหมาย ตามที่มีก าหนดไว้ในแต่ละท้องถ่ินในบางกรณี บริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น 

น า้มนัเคร่ืองที่ใช้แล้ว แบตเตอร่ีรถยนต์ เป็นต้น ให้กบัผู้ รับซือ้ที่ได้รับการอนญุาตจากทางราชการ เพื่อน าไปรี

ไซเคิลต่อไป ส าหรับเถ้าลอย (Fly Ash) ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายให้กบัผู้ รับซือ้เพื่อน าไป

ประกอบการท าวสัดกุ่อสร้างตอ่ไป โดยตอ่มาได้มีการแยกขนาดของเถ้า เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ตลาดและสามารถเพิ่มราคาจ าหน่าย รวมถึงในบางกรณี สามารถน าไปท าอิฐเพื่อสง่เสริมการพฒันาชุมชน

ในพืน้ท่ีรอบโครงการ  

 ความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ท าให้เกิดภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรง

ขึน้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอ 

และมีการน าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) มาใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นปัญหาใน

ระดบัโลกซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุฝ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจก ผลจากจากการประชุมรัฐภาคี

อนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศสมยัที่ 21 (Conference of the Parties 
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21: COP21)ในปี 2558 แตล่ะประเทศได้ประกาศเจตนารมณ์ ตัง้เป้าหมายในการท่ีจะลดการปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจกลง เป็นผลท าให้มีการประกาศกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึน้ในระยะต่อมา ทัง้ในด้านการ

ลดปริมาณและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออก การปรับเปลี่ยนเชือ้เพลิงและปรับปรุง

ประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบการซือ้ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading 

Scheme: ETS) มาใช้ในอนาคต ซึ่งอาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคมุปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ภาครัฐก าหนด บริษัทฯ จึงจดัให้มีหน่วยงานที่มี

หน้าที่ตรวจสอบและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระดับท้องถ่ินและ

ระดบัประเทศ เพื่อที่จะสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลง เช่น การปรับปรุงหม้อไอน า้เคร่ืองจกัรเพื่อ

รองรับเชือ้เพลงิชนิดอื่น ๆ การจดัท าฐานข้อมลูและตัง้เป้าหมายการลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อ

หน่วยการผลิตไฟฟ้าลงร้อยละ 15 ภายในปี 2563 โดยใช้ปี 2555 เป็นปีฐาน เป็นต้น ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลง

กฎหมายยงัเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทนุในพลงังานสะอาดที่ภาครัฐให้การสนบัสนนุ เพิ่มมากขึน้ 

ในปีที่ผา่นมา โรงไฟฟ้าโจวผิงได้มีการปรับเปลีย่นหม้อต้มไอน า้จ านวนหนึง่เพื่อใช้ก๊าซเสยีจากการผลิตเหล็ก

จากบริษัทคู่ค้ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงแทนการใช้ถ่านหิน และในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ก็มีการศึกษาเพื่อเตรียมการ

ปรับปรุงหม้อต้มมาใช้เชือ้เพลิงอื่น ๆ หากภาครัฐออกกฎหมายบงัคบัใช้ในระยะถัดไป ส าหรับโรงไฟฟ้าที่

ก าลงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือก

เทคโนโลยีขัน้สงูที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission :HELE) 

มาใช้ เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศ ยงัเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถลงทนุในพลงังานทดแทนที่ภาครัฐให้การสนบัสนนุเพิ่ม

มากขึน้ เช่น ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานน า้ และพลงังานลม เป็นต้น โดยในปี 

2560 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที่เปิดด าเนินการแล้วจ านวน 164.7 เมกาวตัต์ และมีแผนจะ

ขยายสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนให้ได้ร้อยละ 20 ของก าลงัการผลติทัง้หมดในปี 2568 

 ความเสีย่งด้านการยอมรับจากผู้มีสว่นได้เสยี เนื่องการเกิดโครงการโรงไฟฟ้าในพืน้ที่นัน้ ผู้มีสว่นได้เสียทัง้ที่

อยูใ่นท้องที่และนอกพืน้ท่ี อาจมีข้อกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบที่เกิดขึน้จากโครงการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่บริษัทฯ จะต้องสามารถสื่อสารข้อมลูที่ถกูต้องต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างถกูต้องและทนัท่วงที บริษัทฯ มีการ

จดัท าการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสียและแผนงานการสร้างความเข้าใจ (Stakeholder Analysis 

and Engagement) ในระดบัหน่วยปฏิบตัิการ โดยจากผลการวิเคราะห์นัน้ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นผู้มีสว่น

ได้เสยีที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัในระดบัต้น ทัง้นีเ้นื่องจากโรงไฟฟ้าอาจกอ่ให้เกิดผลกระทบโดยตรงกบัชมุชน

ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวิถีการด ารงชีวิต ในทางกลบักันการต่อต้านจากชุมชน ก็

สามารถสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าได้เช่นเดียวกนั การท าความเข้าใจและชีแ้จงเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจซึ่งกันและกันทัง้ทางโครงการและชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะท าให้เกิดการยอมรับจากชุมชน

ตลอดอายโุครงการ ในทกุหนว่ยปฏิบตัิการณ์ จึงจดัให้มีหนว่ยงานเพื่อด าเนินการด้านการพฒันาชมุชน  
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มีการเก็บข้อมูลพืน้ฐาน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพื่อน ามาปรับปรุง

กระบวนการท างาน มีการวางระบบช่องทางการสื่อสาร และขัน้ตอนการสื่อสารข้อมูลการด าเนินงานของ

โรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน ผ่านช่องทางการประชุมและตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า รวมถึงสามารถวางแผนการพฒันา

ชมุชนได้ตรงกบัความต้องการอยา่งแท้จริงของคนในพืน้ท่ี 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 

จากการที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ท าให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎ 

ระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนัน้ๆ ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภาย 

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ นอย่างเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการ

บริหารความเสีย่งดงัต่อไปนี ้

สาธารณรัฐประ า นจีน  

 จากสภาพทางอากาศในปัจจุบนัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก าหนดมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทาง

อากาศ (air emission) ส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2564 ดงันี ้

- มาตรฐานการปลอ่ยฝุ่ นละอองไมเ่กิน                              10 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

- มาตรฐานการปลอ่ยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไมเ่กิน       35  มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

- มาตรฐานการปลอ่ยไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไมเ่กิน        50 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

แตท่ัง้นี ้อนญุาตให้รัฐบาลท้องถ่ินสามารถบงัคบัใช้มาตรฐานใหมก่่อนก าหนดเวลาข้างต้น นอกจากนีรั้ฐบาลจีนได้

ก าหนดอตัราการใช้เชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้าถ่านหินไมใ่ห้เกินกวา่ 310 กรัมตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง โดยให้มีผลบงัคบัใช้ใน

ปี 2564 เช่นกนั โรงไฟฟ้าในปัจจบุนัของบริษัทฯ ได้ท าการลงทนุเพิ่มไปแล้วบางสว่นเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการ

ควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ข้างต้น ตลอดจนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต

ให้อตัราการใช้เชือ้เพลงิต ่าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง ในสว่นของโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (SLG) 

ได้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูระบบ ultra-super critical ที่มีอตัราการใช้เชือ้เพลิงต ่าว่าเกณฑ์ 310 กรัมต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง

กอปรกบัการออกแบบระบบควบคมุมลภาวะทางอากาศให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศข้างต้น 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศวิธีการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

(Management Method on Combined Heat and Power Generation) เพื่อสง่เสริมการป้องกนัและลดมลภาวะ

ทางอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานและเร่งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

(Combined Heat and Power Generation: CHP) ในอตุสาหกรรมโดยนโยบายดงักลา่วสนบัสนนุโครงการที่น า

แรงดนัในเทคโนโลยี CHP ที่มีประสทิธิภาพสงูและปลอ่ยมลภาวะในปริมาณต ่ามาใช้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโครงการที่

น าแรงดนัมาใช้ส าหรับการผลิตความร้อนในฤดูหนาวจะได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายดงักล่าวส่งผลต่อดีต่อ
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โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึง่น าแรงดนัในเทคโนโลยี CHP มาใช้และสง่ผลให้ขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีCHP ได้รับ

อนญุาตและการสนบัสนนุทัง้ด้านราคาและปริมาณรับซือ้ไฟจากรัฐบาลเป็นอนัดบัต้นๆ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศควบคุมขนาดของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยให้ก่อสร้างตามความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า และการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้ รวมถึงการด าเนินการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่

ด าเนินการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในเร่ืองประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัและ

คณุภาพ ไมอ่นมุตัิหรือชะลอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ไม่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและ

ควบคมุกระบวนการอนมุตัิโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเข้มงวด จากประกาศดงักลา่วไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่าง

เป็นสาระส าคัญ เนื่องจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมของเคร่งครัดและครบถ้วน  นอกจากนี ้ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า ซานซี ลู ่กวง (Shanxi Lu Guang) 

บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูระบบ Ultra-super Critical เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ิมการปฏิรูประบบการไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2558 โดยผู้ประกอบการเครือข่ายไฟฟ้าจะ

เก็บคา่ใช้จ่ายผา่นเครือขา่ยตามราคาการจ่ายไฟที่รัฐก าหนด และไมส่ามารถหาก าไรจากผลต่างระหว่างการซือ้ไฟ

และการจ่ายไฟอย่างแต่ก่อน เพื่อลดการผูกขาด เพิ่มการแข่งขนั ช่วยลดต้นทนุให้น้อยลงในคณุภาพที่ดีขึน้ และ

ราคาไฟฟ้าก็ปรับลดลง ช่วยสร้างความเป็นธรรมแก่ลกูค้ารายบริษัทและรายบคุคล โดยมีการน าร่องโครงการปฏิรูป

ราคาจ่ายไฟ (Power Transmission and Distribution Pricing Reform)ใน 12 มณฑล และคาดวา่จะมีการขยายสู่

พืน้ท่ีทัว่ประเทศและประกาศใช้อยา่งเป็นทางการในปี 2561 จากนโยบายดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในปี 

2560 เพราะได้มีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว อย่างไรก็ตามหลงัมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในปี 2563 

บริษัทฯ ยงัสามารถท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสว่นใหญ่ได้และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจะถกูขายในตลาดที่มีการแข่งขนั

ในรูปของราคาซือ้ขายไฟฟ้า(Power Tariff) และการจ่ายก าลงัไฟฟ้า(dispatch) 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ Instruction on Setting Up Renewable Energy Exploration and 

Utilization Target Oriented Guidance System เพื่อสง่เสริมการส ารวจและการใช้พลงังานทดแทนเตามกลยทุธ์

การพฒันาด้านพลงังานที่ก าหนดเป้าหมายในการใช้พลงังานทดแทนเท่ากับร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ของการ

บริโภคโดยรวมในปี 2563 และปี 2573 ตามล าดับ จากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการ

ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าในอนาคต แต่ส่งผลดีต่อโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนซึ่งจะได้รับการ

สนบัสนนุ 

 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนออกร่างเอกสารสอบถามความเห็นในการลดอตัราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดไว้ (Feed-in-

tariff: FIT) และเงินสนบัสนนุส าหรับพลงังานแสงอาทิตย์ตัง้แตปี่ 2560 จากร่างดงักลา่ว อาจสง่ผลต่อผลตอบแทน

ในอนาคตของธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับความเสี่ยงนีด้้วยการลดต้นทนุ

การพฒันาโครงการให้เหมาะสม  
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 ในเดือนพฤษภาคม 2560  คณะกรรมธิการพฒันาและปฎิรูปแหง่ประเทศจีน (NDRC) และกระทรวงที่เก่ียวข้อง ได้

ร่วมออก "แผน ระบบท าความร้อนแบบสะอาด ส าหรับฤดหูนาวในเขตภาคเหนือของจีน โดยมีระยะเวลาตัง้แต่ปี 

2560 – 2564  ซึ่งครอบคลมุรวมทัง้สิน้ 28 เมือง โดยเป็นการวางแผนที่ครอบคลมุ เร่ือง การท าความร้อนแบบ

สะอาด จากแหลง่ให้ความร้อนตา่งๆเพื่อทดแทนถ่านหินท่ีน ามาใช้ในระบบผลิตไอน า้และน า้ร้อนอย่างเดียวขนาด

เล็กในท้องถ่ิน ซึ่งจะกระจายอยู่ในภาคเหนือของประเทศจีน ทัง้นีร้ะบบผลิตพลงังานความร้อนจากโรงไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (CHP) เช่น โรงไฟฟ้าเจิง้จิง้ (ZD) คือ ระบบการผลิตความร้อนร่วมที่ใช้ถ่านหิน 

แบบรวมศนูย์การผลติ ส าหรับชมุชน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสมดลุระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อม

และการบริหารต้นทนุ เพื่อความยัง่ยืนในอนาคตส าหรับเมืองใหญ่ ซึ่งควรเป็นแหลง่ความร้อนขัน้พืน้ฐาน ส าหรับ

เมืองและชนบทตอ่ไป 

 นโยบายในการทดแทนถ่านหิน โดยก๊าซธรรมชาติ เป็นนโยบายเพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงในระบบ

ผลิตไอน า้และน า้ร้อนอย่างเดียวขนาดเล็กในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการท าความร้อนแบบสะอาด ทัง้นี ้

ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะทดแทนหน่วยผลิตพลงัความร้อนร่วมสว่นกลางซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกั อย่างไรก็

ตาม โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้ (ZD) อยู่ในระหว่างศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนเชือ้เพลิงถ่านหิน เป็น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง

เบือ้งต้นพบวา่ในขณะนีค้า่ใช้จ่ายส าหรับจดัซือ้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติมีราคาที่สงูกว่าต้นทนุถ่านหินประมาณสอง

เทา่ และ ยงัคงประสบปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเนื่องจากมีปริมาณส ารองไม่เพียงพอ ซึ่งก่อให้เกิดภาระ

ด้านต้นทนุเพิ่มขึน้ส าหรับลกูค้ารายยอ่ยที่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ประเทศญี่ปุ่น  

 รัฐบาลประเทศญ่ีปุ่ นประกาศเปลีย่นแปลงนโยบายรับซือ้ไฟฟ้าจากอตัราคา่ไฟฟ้าที่ก าหนดไว้ (Feed-in-tariff: FIT) 

ตลอดอายโุครงการ มาเป็นระบบการประมลู ส าหรับโครงการที่ขออนญุาตหลงัวนัที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งอาจมีผล

ท าให้ อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุลดลงในโครงการใหมท่ี่มีการประมลู อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความ

พร้อม โดยมีการศึกษาวิธีการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น การลดต้นทุนทางด้านการเงิน และ การ

พฒันาการโครงการร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ       

4.2 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  

เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ศาลแพง่ได้อา่นค าพิพากษาศาลฎีกาเป็นท่ีเรียบร้อย โดยรายละเอียดของค าพิพากษาจะ

ปรากฎอยูใ่นเอกสารฉบบันี ้หวัข้อที่ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย  
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4.   ทรัพย์สินท่ีใ ้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company) 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัที่ประกอบธุรกิจมีสนิทรัพย์ถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

รายการ บริษัท ลักษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญ ี      

(พันบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ   1,089,733  ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,116,142  ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ             525  ไมม่ี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ           1,930  ไมม่ี 

ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ          2,805  ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ               76  ไมม่ี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ      238,778  ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ   1,199,603  ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ           3,434  ไมม่ี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ           2,684  ไมม่ี 

ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ           4,093  ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ      944,899  ไมม่ี 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ       504,256  ไมม่ี 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ    2,006,804  ไมม่ี 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน โจวผิงพีค เจ้าของ                13  ไมม่ี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ             928  ไมม่ี 

ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ           6,052  ไมม่ี 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ       299,306  ไมม่ี 

รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญ ี 7,422,060  
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4.2 สิทธิในการใ ้ที่ดนิของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัมีสทิธิในการใช้ทีด่ิน ดงันี ้

สถานที่ตัง้ ผู้ถือครอง
สทิธิ์ 

ขนาด  

(ตร.ม.) 

วันเร่ิมต้น วันสิน้สุด วัตถุประสงค์ มูลค่าตามบัญ ี
ของสทิธใินการ
ใ ้สทิธิที่ดนิ 
(พันบาท) 

เขตเจิง้ติง้  

เมืองสือเจียจวง 
มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท  

สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

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

134,481  

67,354 1 มี.ค. 2541 1 พ.ย. 2590 

17,665 28 ธ.ค. 2559 26  มี.ค. 2605 

23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน  

เมืองถางซาน  

มณฑลเหอเป่ย 
ประเทศจีน 

บริษัท 

ถงัซาน 

บ้านป ู

436,706 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 เพ่ือใช้เป็น
ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลงังานร่วม
หลวนหนาน 

180,176 

2,100 22 ก.ย.2538 21 ก.ย. 2561 

860 22 ม.ิย. 2538 21 ก.ย. 2561 

1,686 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563 

78 21 ก.พ. 2540 21 ก.พ. 2563 

1,656 22 ก.ย. 2538 21 ก.ย. 2561 

เขตโจวผิง  

เมืองบนิโจว  

มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

บริษัท 

โจวผิงพีค 
105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น

ท่ีตัง้โรงไฟฟ้า
พลังงานร่วม
โจวผิง 

94,871 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 

24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 
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ค าศัพท์ส าคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิไฟฟ้า (เรียงล าดับอกัษรภาษาอังกฤษ) 

ค าศัพท์ ค าแปล 

Coal Power Plant โรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนจากเชือ้เพลงิถ่านหิน 

Combined Heat and 

Power Plant       

(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

โรงไฟฟ้าที่น าเอาเคร่ืองกนัหนัก๊าซ และเคร่ืองกงัหนัไอน า้มาใช้ร่วมกนั โดยน าความ

ร้อนจากไอเสยีที่ออกจากเคร่ืองกนัหนัก๊าซที่มีความร้อนสงูไปผา่นหม้อน า้ แล้วถ่ายเท

ความร้อนให้กบัน า้ ท าให้น า้เดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอน า้ ซึ่งต่ออยู่กบัเพลา

ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สามารถผลติกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกครัง้ 

Feed-in-tariff อตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ 

Godo Kaisha            

(การลงทุนแบบจีเค) 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บริษัทประเภทจ ากดัความรับผิด 

Independent Power 

Producer (IPP) 
ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟ้าที่ตัง้อยูป่ากเหมืองถ่านหิน 

Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าที่ใช้พลงัความร้อนจากไอน า้หรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชือ้เพลิงมาเป็นต้น

พลงัขบัเคลือ่นเคร่ืองกงัหนัไอน า้ 

Tokumei Kumiai structure โครงสร้างโทคเุมอิ คมุิไอ ซึง่เป็นการลงทนุโดยการเป็นหุ้นสว่นแบบญ่ีปุ่ นตามสญัญา

ระหวา่งนกัลงทนุและผู้ด าเนินกิจการโดยนกัลงทนุจะลงทนุจ านวนหนึง่ให้แก่ผู้ด าเนิน

กิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิ

ที่จะได้รับสว่นแบง่ปันก าไรท่ีเกิดจากกิจการท่ีร่วมลงทนุ 

Transmission Line อปุกรณ์ประเภทตวัน าท าหน้าที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟ้าไปสูป่ลายทาง 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษัทฯ เป็นบริษัทฯท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีนโยบายการลงทนุหลกัใน

ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง รวมถึงธุรกิจทีเ่กือ้หนนุซึง่มีระดบัความเสีย่งโดยรวมอยูใ่นระดบัที่เป็นท่ียอมรับได้ใน

การด าเนินธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทนุไมต่ า่กวา่ระดบัมาตรฐานของธุรกิจนัน้ และสงูกวา่ต้นทนุการเงิน 

(cost of capital) ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมมลูคา่ 18,399.94 ล้านบาท หรือมสีดัสว่นเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 38.58 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสยี และ เงินลงทนุใน

บริษัทยอ่ยมลูคา่ 17,409.72 ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 38.52 ของ

สนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทนุ   
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ในปี 2550 บคุคลและกลุม่บริษัท (เรียกรวมวา่ “โจทก์”) ซึง่เคยเป็นผู้พฒันาเหมืองถ่านหินลกิไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาได้
ยื่นฟ้องบมจ. บ้านป ูบริษัทบ้านปอูินเตอร์ และบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบมจ. บ้านป ูจ านวน 3 คน (เรียกรวมวา่ “จ าเลย”) 
ต่อศาลแพ่งของประเทศไทย (“ศาลแพ่ง”) โดยกล่าวหาว่าจ าเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าลงนามในสญัญาร่วมพัฒนา
โครงการเพื่อประสงค์จะได้ข้อมลูของเหมืองถ่านหินลิกไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสา และได้ใช้สิทธิโดยไม่สจุริตในการให้
ข้อมลูที่ไมถ่กูต้องแก่รัฐบาลลาว ซึง่สง่ผลให้รัฐบาลลาวยกเลกิการให้สมัปทานการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสาและเหมือง
ถ่านหินลกิไนต์หงสาแก่โจทก์เพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้เข้าท าสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาลลาว 
 

ศาลแพ่งมีค าพิพากษาในเดือนกนัยายน 2555 ว่า แม้จ าเลยมิได้ผิดสญัญาร่วมพฒันาโครงการ อย่างไรก็ดี จ าเลยกระท า
ละเมิดด้วยการใช้ข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาของโจทก์ (ส าหรับการพฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 600.0 เมกะวตัต์) ไปใช้ในการ
พฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 1,800.0 เมกะวตัต์ และพิพากษาให้บมจ. บ้านปแูละบริษัทฯ ชดใช้คา่เสียหายให้แก่โจทก์เป็นจ านวน
เงิน 2,000 ล้านบาทส าหรับค่าข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสา และอีก 2,000 ล้านบาทส าหรับค่าใช้จ่ายลงทุนในการศึกษาและ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ส าหรับเหมืองถ่านหินลกิไนต์หงสาและโรงไฟฟ้าหงสาส าหรับโรงไฟฟ้าหงสารวมเป็นจ านวน 4,000 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้อีกร้อยละ 7.5 ตอ่ปีนบัแตว่นัฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้ และชดใช้ค่าเสียหาย อนัได้แก่ค่าขาดประโยชน์ใน
อนาคตที่จะได้รับจากการพฒันาโครงการเป็นเงินรายปี 2558 ถึงปี 2570  ปีละ 860 ล้านบาท และปี 2571 ถึงปี 2582 ปีละ 
1,380 ล้านบาท ช าระทกุสิน้ปี เป็นจ านวนเงินรวม 27,740 ล้านบาท รวมจ านวนค่าเสียหายทัง้สิน้ 31,740  ล้านบาท ทัง้นี ้
ศาลแพง่ได้ยกฟ้องบริษัทบ้านปอูินเตอร์และผู้บริหารของบมจ. บ้านปู 
 

บมจ. บ้านปูและบริษัทฯ ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษาดงักลา่ว ต่อมาในเดือนกนัยายน  2557 ศาลแพ่งได้อ่านค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์ของประเทศไทย (“ศาลอทุธรณ์”) ซึ่งพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยให้เหตผุลว่าจ าเลยได้กระท าการโดยสจุริตทัง้
ก่อนและหลงัเข้าลงนามในสญัญาร่วมพัฒนาโครงการ และจ าเลยมิได้กระท าละเมิดต่อโจทก์ แต่ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายผิด
สญัญาร่วมพฒันาโครงการ และจ าเลยไม่มีหน้าที่ต้องสง่คืนเอกสารเก่ียวกับข้อมูลของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองถ่านหิน
ลกิไนต์หงสาให้แก่โจทก์ 
 

โดยเมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ศาลแพง่ได้อา่นค าพิพากษาศาลฎีกาโดยมีค าพิพากษาวา่   
 

1. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ เข้าร่วมท าสญัญาพฒันาโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลู โดยไม่มีเจตนาเข้าท าโครงการจริง 
ศาลพิจารณาวา่ จ าเลยมีความสจุริตในการเข้าท าสญัญาและมีเจตนาท าโครงการจริง มิใช่เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู   
 

2. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยว่า จ าเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับเหมาเพื่อให้โครงการลา่ช้า อนัเป็นเหตใุห้รัฐบาลลาวยกเลิก
สมัปทานกบัโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริต ท าเพื่อประโยชน์ของโครงการ และรัฐบาลลาวมิได้ใช้เหตนุีใ้นการ
ยกเลกิสมัปทานกบัโจทก์  
 

3. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยว่า จ าเลยยยุงรัฐบาลลาว ให้ยกเลิกสมัปทานกบัโจทก์ ศาลพิจารณาว่า จ าเลยมีความสจุริต 
มิได้ยยุง การยกเลกิสมัปทานเป็นการตดัสนิใจของรัฐบาลลาว เพื่อประโยชน์ของประชาชนลาว   
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4. กรณีที่โจทก์กลา่วหาจ าเลยวา่ จ าเลยใช้ข้อมลูโครงการของโจทก์ ศาลพิจารณาวา่ เป็นการใช้ข้อมลูที่มีมลูค่าของโจทก์จึง
ก าหนดให้ จ าเลย จ่ายค่าใช้ข้อมลูเป็นจ านวนเงิน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 
2550 
 
โดยความรับผิดชอบในการจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลนัน้ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท บ้านปูจ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้ร่วมรับผิดชอบในจ านวนเทา่ๆกนั   
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

  6.1  ข้อมูลทั่วไปวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน ข้อมูลท่ัวไป 

1.  ื่อ สถานที่ตัง้ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหา น) 

ช่ือบริษัท : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Banpu Power Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั  : บริษัทฯประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทฯอื่น (Holding  
   Company) ที่ประกอบธุรกิจหลกัด้านการผลติและจ าหนา่ย 
   ไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000385 

ทนุจดทะเบียน : 31,044,920,000 บาท1 

ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 30,483,550,000 บาท2 

จ านวนหุ้น : 3,048,355,000 หุ้น 
ราคาพาร์ : 10 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 26 อาคารธนภมูิ เลขที ่1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
  แขวงมกักะสนั  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  
โทรศพัท์ : 0-2007-6000 
โทรสาร : 0-2007-6060 
Web Site : www.banpupower.com 
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:ุ 
1 ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2560 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ได้มีมติอนมุติัการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษัทฯ ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัทบา้นป ู(โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) ทีไ่ม่ถูกจดัสรรภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 21,200,000 หน่วย โดย
การลดทนุจดทะเบียนจ านวน 212,000,000 บาท เป็นจ านวนหุ้นสามญั 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่ได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
BPP-Warrant จากทนุจดทะเบียนเดิม30,956,920,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 30,744,920,000 บาท  
นอกจากนัน้ ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ฯ มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผูถื้อหุ้นฯ ได้มีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 
300,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 30,744,920,000 บาท เป็นจ านวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามญัจ านวน 30,000,000 
หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 
2 ทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตาม BPP-Warrant และจากการซ้ือหุน้สามญัภายใตโ้ครงการ BPP-ESOP ครั้งที ่1 จ านวน 
2,543,000 หุน้ และ ครั้งที ่2 จ านวน 120,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เมื่อวนัที ่30 มิถนุายน 2560 และ 29 กนัยายน 2560 ตามล าดบั รวมเป็น
จ านวนทนุช าระแลว้ทีเ่พ่ิมข้ึนทัง้หมดจ านวน 2,663,000 หุน้ หรือ 26,630,000 บาท 
 

mailto:investor_relations@banpupower.co.th
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2.  ่ือ สถานที่ตัง้ของนิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 

 

 ื่อบริษัท 

 

ประเภท

ธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุน  าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

 

ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

1 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุใน
ธุรกิจ
พลงังาน 

31,044,920,000
บาท 

 

30,483,550,000
บาท 

 

3,048,355,000 10 - 1550 อาคารธนภมูิ   ชัน้ 26  ถ.
เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

 บริษัทย่อย                  

 ประเทศไทย                  

2 บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ลงทนุใน
ธุรกิจ
พลงังาน 

5,921,587,160
บาท 

5,921,587,160
บาท 

 

592,158,716 10 99.99% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 

1550 อาคารธนภมูิ ชัน้ 26 ถ.
เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

3 บริษัท บ้านป ู 
รีนิวเอเบิล  
เอนเนอร์จี จ ากดั 

ลงทนุใน
ธุรกิจ
พลงังาน
ทดแทน 

960,000,000  
บาท 

 
 

960,000,000  
บาท 

 
 

96,000,000 
 

10 99.99% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 

1550 อาคารธนภมูิ ชัน้ 26 ถ.
เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

4 บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์  
(เจแปน)  จ ากดั 

ลงทนุใน
ธุรกิจ
พลงังาน
ทดแทน 

5,000,000  
บาท 

 
 

5,000,000 
บาท 

 
 

500,000 10 100% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ ชัน้ 26 ถ.
เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

 สาธารณรัฐประ า นจีน        

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

Investment 
in 
renewable 
energy 
business 

419,419,777.31 
CNY 

 

419,419,777.31 
CNY 

 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูรีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จ ากดั) 

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

(86315) 
4168274 

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

Solar 
power 
generation 

83,000,000  
CNY 

 
 

83,000,000  
CNY 

 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

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

(86315) 
4168275 

7 Anqiu Huineng 
New Energy Co., 
Ltd. 

Solar 
power 
generation 

66,000,000  
CNY 

 
 

66,000,000  
CNY 

 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

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

(86315) 
4168275 

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

Solar 
power 
generation 

62,000,000 
CNY 

62,000,000 
CNY 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

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

(86531)8602
5858 
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 ื่อบริษัท 

 

ประเภท

ธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุน  าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

 

ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

9 Dongping 
Haoyuan Solar 
Power 
Generation Co., 
Ltd. 

Solar 
power 
generation 

69,000,000  
CNY 

 

69,000,000 
CNY 

 
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

East of North Xishan Road, 
Dongping County, Tai’an 
City, Shandong Province, 
P.R. China 

(86531)8602
5858 

10 Jiaxing Deyuan 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar 
power 
generation 

135,190,000  
CNY 

 
 

135,190,000 
CNY 

 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 

(China) Co., Ltd.) 

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

(86531)8602
5858 

11 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation 
and sales 

178,971,358 
CNY 

 
 

178,971,358 
CNY 

  
 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

East of Jingshen Highway, 
Zhengding County, 
Shijiazhuang City, Hebei 
Province, 
P.R. China 

(86311) 
85176918 

12 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.) 

Units A/B2/F, 9th Floor, 
Tower B, Gateway Plaza, 
No.18 Xiaguangli, North 
Road of East Third Ring, 
Chaoyang District, Beijing, 
P.R. China 

(8610) 
57580388 

13 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% (ถือโดย 

Banpu Investment 
(China) Co., Ltd.) 

West of Gujiaying Village, 
Bencheng Town, Luannan 
County, Hebei Province, 
P.R. China 

(86315) 
4168274 

14 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation 
and sales 

261,800,000  
CNY 

 
 

261,800,000  
CNY 

 
 

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

Xiwang Industrial 
Region,Handian 
Town,Zouping 
County,Binzhou 
City256209,Shandong 
Province, P.R. China  

(86543) 
4615655 

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

Power 
Trading 

20,000,000 
CNY 

0 
CNY 

NA NA 100.00% (ถือโดย 
Banpu Investment 
(China) Co., Ltd.) 

Suit 2608, Tower C, No.11 
Jingsi Road, Shizhong 
District, Jinan City, P.R. 
China 

(86531)8602
5858 

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

Power 
Trading 

20,000,000 
CNY 

0 
CNY 

NA NA 100.00% (ถือโดย 
Banpu Investment 
(China) Co., Ltd.) 

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

(86311) 
85176918 
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 ื่อบริษัท 

 

ประเภท

ธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุน  าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

 

ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

17 Macao Deyuan 
Energy-Saving & 
Environmental 
Protection 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar 
Power 
Generation 

300,000 
MOP 

300,000 
MOP 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูรีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จ ากดั) 

Unit G, 12th Floor, 
Guanghui Business Center, 
No.181-187 Alameda 
Dr.Carlos d" Assumpaco, 
Macau 

(8610) 
57580388 

 ฮ่องกง         

18 Akira Energy 
Limited 

Investment 
in 
renewable 
energy 
business 

7,000,000 HKD 
 

7,000,000 HKD 
 

7,000,000 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูรีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จ ากดั) 

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

852 2522 
8101 

19 Akira Energy 
(South) Limited 

Investment 
in 
renewable 
energy 
business 

500 HKD 
 

500 HKD 
 

500 1 100.00% 
(ถือโดย Akira 

Energy Limited) 

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

852 2522 
8101 

 สาธารณรัฐมอริเซียส        

20 Banpu Power 
International 
Limited 

Investment 
in power 
business 

63,050,000  
USD 

63,050,000  
USD 

63,050,000 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 

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

230 404 
8000 

 ประเทศสิงคโปร์        

21 Zouping Peak 
Pte. Ltd. 

Investment 
in power 
business 

2  
SGD 

2  
SGD 

2 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00 % 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

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

65 6338 
1888 

22 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment 
in power 
business 

84,177,391  
USD 

84,177,391  
USD 

77,132,663 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
International 

Limited) 

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

65 6338 
1888 

23 Banpu 
Renewable 
Singapore 
Pte.Ltd. 

Investment 
in 
renewable 
energy 
business 

55,987,676.69  
USD 

55,987,676.69  
USD 

55,987,675 ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูรีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จ ากดั) 

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

65 6338 
1888 
 
 
 
 

 หมู่เกาะเคย์แมน        

24 Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

Investment 
in power 
bussiness 

100,000  
USD 

100,000  
USD 

10,000,000 0.01 100.00 % 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

 

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

1 345 949 
8066 
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 ื่อบริษัท 

 

ประเภท

ธุรกิจ 

 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุน  าระแล้ว 

จ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

 

ที่ตัง้ 

ส านักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์ 

 บริษัทร่วม         

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย         

25 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 บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 

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

6221 
29328100 

 บริษัทร่วมค้า         

 ประเทศไทย         

26 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

12,010,000,000 
บาท  

12,010,000,000  
บาท 

120,100,000  100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูโคล เพาเวอร์ 

จ ากดั) 

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย 

038 925 100 

 สาธารณรัฐประ า นจีน         

27 Shanxi Lu Guang 
Power Co., Ltd. 

Power 
generating 
and sales 

1,500,000,000 
CNY  

690,281,550  
CNY 

NA NA 30.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power Investment 
Co., Ltd.) 

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

(86355) 
8580511 

 สาธารณรัฐประ าธิปไตยประ า นลาว       

28 Hongsa Power  
Co., Ltd. 

Power 
generating  
and sales 

927,000,000  
USD 

927,000,000  
USD 

92,700,000 10 40.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 

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

856 (0) 2122 
483 

29 Phu Fai Mining  
Co., Ltd. 

Mining 
concession 

50,000 
USD 

50,000 
USD 

5,000 10 37.50% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 

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

856 (0) 2122 
483 

 ประเทศสิงคโปร์        

30 Aizu Energy Pte. 
Ltd. 

Investment 
in 
renewable 
energy 
business 

17,630,952.87 
USD 
หรือ 

1,258,473,406.83 
JPY 

17,630,952.87 
USD 
หรือ 

1,258,473,406.83 
JPY 

   17,630,949 
หรือ 

1,258,473,406 

ไมม่ีการ
ก าหนด 
มลูค่าหุ้น
ต่อหน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท บ้าน
ป ูรีนิวเอเบิล เอน
เนอร์จี จ ากดั) 

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

65 6338 
1888 
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3.  ื่อ สถานที่ตัง้ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

1. นายทะเบยีนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์      +66 (0) 2009 9000 

2. ผู้สอบบญัชี นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร์ 

เลขที่  179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 

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

3. ที่ปรึกษาทางการเงิน --ไมม่ี-- 

4. ที่ปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้ 

    สญัญาการจดัการ 

บริษัทฯ ไมไ่ด้วา่จ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จดัการภายใต้สญัญาการจดัการ  

เป็นการประจ าถาวร แตจ่ะมกีารวา่จ้างที่ปรึกษา (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน)  

เป็นการเฉพาะเร่ืองเฉพาะกรณีตามความจ าเป็นในการด าเนินงานเป็นครัง้

คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะด าเนินการภายใต้การก ากบัดแูลของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นส าคญั 

5. สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่เป็นประจ า ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศประมาณ 30 แหง่ 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
  



 

หน้า 59 

 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ช่ือบริษัท    : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือภาษาองักฤษ   : Banpu Power Public Company Limited 

 ช่ือในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ : BPP 

 ประกอบธุรกิจหลกั   : พลงังาน 

 เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 152 

 ทนุจดทะเบียน   : 31,044,920,000 บาท1 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,048,355,000หุ้น  

      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว   : 30,483,550,000 บาท2 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,048,355,000 หุ้น  

      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 จ านวนหุ้น    : 3,048,355,000 หุ้น 

  ราคาพาร์    : 10 บาท (สบิบาท) 

หมายเหตุ : 1 ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ เมือ่วนัที่ 3 เมษายน 2560 (“ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ได้มีมติอนมุติัการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัท
บ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) ที่ไม่ถูกจัดสรร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 21,200,000 หน่วย โดยการลดทุนจด
ทะเบียนจ านวน 212,000,000 บาท เป็นจ านวนหุ้นสามญั 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่ได้ออกเพือ่
รองรับการใช้ สิทธิ BPP-Warrant จากทุนจดทะเบียนเดิม30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
30,744,920,000 บาท  
นอกจากนัน้ ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญั
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นฯ ได้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
30,744,920,000 บาท เป็นจ านวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามญัจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 
2 ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม BPP-Warrant และจากการซ้ือหุ้นสามัญภายใต้

โครงการ BPP-ESOP ครัง้ที่ 1 จ านวน 2,543,000 หุ้น และ ครั้งที่ 2 จ านวน 120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 29 กนัยายน 2560 ตามล าดบั รวมเป็นจ านวนทุนช าระแล้วที่เพ่ิมข้ึนทัง้หมดจ านวน 
2,663,000 หุ้น หรือ 26,630,000 บาท 

 

7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ 
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7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
 ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)       2,397,199,497 78.639 

2. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.558 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 36,020,076 1.182 

4. กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล  35,699,900 1.171 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 26,579,486 0.872 

6. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,426,400 0.670 

7. บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 14,930,257 0.490 

8. กองทนุเปิดบวัหลวงเฟลก็ซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 11,253,700 0.369 

9. กองทนุเปิดบวัแก้ว 10,128,300 0.332 

10. กองทนุเปิดบวัหลวงตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 9,385,600 0.308 

รวม     2,609,112,716 85.591 

 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น  
- ไมม่ี-  
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7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจา่ยเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทกุ
ประเภทตามทีก่ฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด
และภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อก าหนดทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ 

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

หมายเหตุ : * เงินปันผลประจ าปีจ านวนเงินรวม 1,829 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2560 ซ่ึงได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 3,048,235,5001 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 914 ล้านบาท ดังนัน้คงเหลือการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นจ านวน 3,050,881,7002 หุ้น เป็นจ านวนเงิน
ทัง้ส้ิน 915 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 44 ของก าไรสทุธิรวม 

1รวมจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 2,543,000 หุ้น ซ่ึงเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) และ การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ภายใต้
โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) ครั้งที่ 1 เมื่อ
วนัที ่30 มิถนุายน 2560  

2รวมจ านวนหุ้นสามญัจ านวน 2,646,700 หุ้น ซ่ึงเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ BPP-Warrant และ การใช้สิทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามญัที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2560 และ ครั้งที่ 3 เมื่อ
วนัที่ 29 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วเมื่อวนัที ่5 มกราคม 2561 และยงัไม่รวมจ านวนหุ้น
ทีอ่าจจะเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ BPP-Warrant และ BPP-ESOP ครัง้ที ่4 ในวนัที ่30 มีนาคม 2561 

  

ปี 
เงนิปันผล

ประจ าปีต่อหุ้น  
(บาทต่อหุ้น) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
คร่ึงปีแรก 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 
คร่ึงปีหลัง 
(ล้านบาท) 

รวมเงนิปัน 
ผลทัง้ปี 

(ล้านบาท) 

อัตราการจ่าย 
เงนิปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ (%) 

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 

    2560 0.60 4,155 914 915 1,829 44.00 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยมีจ านวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33 ของ
กรรมการทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จ านวน 
3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) จ านวน 3 คน  
และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จ านวน 3 คน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน กรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

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

หมายเหตุ : -   นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ (บคุคลล าดบัที ่9) ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 
ครัง้ที ่12/2560 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 มีมติอนมุติัแต่งตัง้ให้นายสธีุ สขุเรือน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน
นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ ทัง้นี ้ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ กล่าวคือ 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยให้มีผลนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป 

- ข้อมูลและประวติัของคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 

  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวุฒิ  ลีนานนท์ 
หรือนายเมธี เอือ้อภิญญกลุ หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

หมายเหตุ :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ให้นายสุธี สุขเรือน เป็นกรรมการ
บริษัทแทน นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ โดยมีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท ซ่ึงได้จดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า เมื่อ
วนัที ่3 มกราคม 2561 

  

8.   โครงสร้างการจัดการ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลให้การบริหาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และ
ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้ในปัจจุบนัและในระยะยาว 
รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

ในการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุเดือน 
นอกจากนัน้  คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอบทานงบ
การเงินตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด ได้ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานความถกูต้องของการด าเนินงานด้านการเงิน 
ด้านการปฏิบตัิงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นราย
ไตรมาส 

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด “แนวทางปฏิบัติ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค านิยามที่เก่ียวข้อง 
องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท วาระการด ารงต าเหน่งและการพ้น
จากต าเหน่ง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออก
เสยีง ซึง่คณะกรรมการบริษัทจึงออกแนวปฏิบตัิไว้ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. แนวปฏิบตัินีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท 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 บคุคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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 3.7. “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้วของบริษัทนัน้ 

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

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

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

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

ธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดและต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน 

 4.4. กรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 4.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยต าแหนง่ 
 4.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 4.7. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 4.8. กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยได้ไม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการ

บริษัทคนใดเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นอีกไมไ่ด้ 

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

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

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

บญัชี และการเงินด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทการตลาด และอื่นๆ 
 5.3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิทัว่ไป และความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน และต้องมีคณุสมบตัิ 

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

ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

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

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

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

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

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

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

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

บาท 
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 7.5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดักับเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
มลูคา่เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 7.6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ ที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 
ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

 7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ     และสญัญาที่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

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

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

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

เจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน 
 7.16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ

ผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนกังาน 
 7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท หรือเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัท 
 7.18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคน

หนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 
 7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการยอ่ย 
 7.20. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
 7.22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหม ่และแจ้งเลกิบริษัท 
 7.23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
 7.24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลู

ภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดย
ก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิดงันี ้

  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีได้แก่รายงานผลการด าเนินงาน
และงบการเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพึงละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทไม่น้อย
กวา่ 30 วนัก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 
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  - ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การร่วม/ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุ 
การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซือ้หุ้ นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่
ได้รับทราบข้อมลูจนถึงวนัท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

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

ได้ 
 8.3. ประธานกรรมการบริษัทก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 8.4. ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริษัทไม่น้อย

กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
 8.5. ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะนบัเป็น

องค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 

 8.6. ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่
ประชมุให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

 8.7. การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีมาประชมุ 
 8.8. ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 

มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
บริษัทท่ีเหลอือยู ่

 8.9. กรรมการบริษัทคนหนึง่ให้มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไม่
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎ
บตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัที่บริษัทฯ 
มีตอ่บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยี่ยมชมหนว่ยปฏิบตัิการ
ด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทัง้ในด้านการก ากบัดแูล
กิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการอบรม
และศกึษาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงต่างๆ 
เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอด
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ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจของบริษัทฯ และจดัให้ผู้บริหารท่ีได้เข้าร่วม
อบรมสมัมนาเก่ียวกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องทางด้านพลงังานได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทัง้ในด้านการก ากับดูแล
กิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนาและ
ศกึษาในหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   และสถาบนัที่ มีช่ือเสียง เพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจัดให้ผู้บริหารที่ไปร่วมสมัมนาเก่ียวกับ
วิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังานได้มีโอกาสแบง่ปันประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กบักรรมการด้วย นอกจากนัน้
ได้จดัให้กรรมการติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ส าคญัของบริษัทฯ และเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบตัิงานในท้องที่หา่งไกลเพื่อ
เป็นขวญัและก าลงัใจเป็นระยะ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการท าประชุมสมัมนาแผนกลยทุธ์ อยา่งตอ่เนื่องทกุปี เพื่อให้คณะกรรมการมีสว่นร่วมใน
การพิจารณา และเสนอแนะในแผนกลยทุธ์และการบริหารองค์กร ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาองค์กร และการก าหนด
แนวทางในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี และมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตัง้แต่ปี 2560 รวมทัง้การประเมินความเป็นอิสระของ
กรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ในการก าหนดรูปแบบการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 คณะ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดแบบประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกนั เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎบตัรของกรรมการย่อย ซึ่งแต่ละคณะกรรมการยอ่ยจะใช้แบบประเมินเป็นสว่นหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบตัิงานที่
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะ
ตัง้แตปี่ 2560  นอกจากนี ้ ยงัมีการรายงานสรุปผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการยอ่ยทกุไตรมาส เพื่อแจ้งในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแต่ละ
คนมีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม 

วาระ
ปกต ิ

วาระ
พิเศษ 

รวม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 11 - 11/12 

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ 10 - 10/12 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระ 10 - 10/12 

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 12 - 12/12 

5. นายเมธี เอือ้ภิญญกลุ กรรมการ 10 - 10/12 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ 12 - 12/12 

7. นายระวิ คอศิริ กรรมการ 12 - 12/12 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ กรรมการ 12 - 12/12 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ 11 - 11/12 

8.2 ผู้บริหาร 
1. นายวรวฒุิ ลนีานนท์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมศกัดิ์     สทิธินามสวุรรณ      ผู้อ านวยการสายอาวโุสส านกังานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์    ผู้อ านวยการสายอาวโุสส านกังานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัดิ์      ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานปฏิบตัิการธุรกิจไฟฟา้–กลุม่ธุรกิจ 1 

5. นายชยัรัตน์   จนัทร์หอม       ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานธุรกิจไฟฟา้ประเทศจีน 

6. นางบปุผชาติ มีเจริญ        ผู้อ านวยการสายอาวโุส–บริหารพฒันาองค์กรและเลขานกุารบริษัท 

7. นายบรรจบ กิจพานิช       ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน 
หมายเหตุ :  - นายวรวฒิุ ลีนานนท์ (บุคคลล าดบัที่ 1) ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เน่ืองด้วยเกษียณอาย ุซึ่งที่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2560 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตัง้ให้นายสุธี สุขเรือนด ารง
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคนใหม ่มีผลนบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

- นายสมศกัดิ์  สิทธินามสวุรรณ (บคุคลล าดบัที่ 2) ได้รับต าแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปฯู มีผลนับตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป  และบริษัทฯ ได้แต่งตัง้นายคทายุทธ์ ชูพูล ให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลนบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

- นายวนัชยั เลิศสาโรจน์ (บุคคลล าดบัที่ 3) ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

และบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม (บุคคลล าดบัที่ 5) ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงาน
ธุรกิจไฟฟา้ประเทศจีนแทนนายวนัชยั เลิศสาโรจน์ มีผลนบัตัง้แตว่นัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป   

-  นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัดิ์ (บุคคลล าดบัที่ 4) ได้รับต าแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุ่มบ้านปฯู มีผลนับตัง้แต่วนัที่ 2 
กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป   
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ติ มีเจริญ     ผู้อ านวยการสายอาวุโส–บริหารพัฒาองค์กรและเลขานุการบริษัท 

7.ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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 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

Banpu Power Japan

Business and Project 
Development

Project Management

Strategy
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ติ มีเจริญ     ผู้อ านวยการสายอาวุโส–บริหารพัฒาองค์กรและเลขานุการบริษัท 

7.ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

Chief 
Executive 

Officer

Office of 
CEO Power

Internal 
Audit

Audit 
Committee

Power 
Business 

China

Power 
Business 

Japan

Business and 
Project 

Development

Asset and 
Engineering 

Management

Finance and
Strategy

Corporate 
Services and

Company 
Secretary

Solar

Biomass

Energy Trading

Corporate Services,
Japan

Health, Safety, 
Environment 
and Community 
Development

Asset 
Management

Engineering 
Services

Finance and 
Investor 
Relations

Strategy

Accounting

Company 
Secretary and 
Legal Counsel

Corporate 
Services,
BANPU Power

Financial 
Management

Power Business 
China

Business and 
Project 

Development
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8.3  เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้ นางบปุผชาติ มีเจริญ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2559 เพื่อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
มติดงักลา่ว ดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจัดท าและการเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ
ก าหนด และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลและประวติัของเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
ว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลกัษณะที่เหมาะสมโดยค านึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานและธุรกิจ ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเช่ือมโยงกบัผลปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) 
เพื่อสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

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

ในปี 2560 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมีการพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการแต่
ละคณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ 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 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเข้าร่วม
ประชมุ (บาท/ครัง้) 

28,080 - 21,600 

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

23,400 - 18,000 
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1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
1.1 คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวม

ทัง้สิน้ 12,301,800.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

เบีย้ประชุม (บาท) 
บ าเหน็จ
กรรมการ 

ค่าตอบ 
แทนรวม 
(บาท) 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 
    ประธานกรรมการ/ ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

819,000.00 216,000.00 - 93,600.00 838,709.68 1,967,309.68 

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

612,000.00 280,800.00 - - 645,161.29 1,537,961.29 

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

612,000.00 172,800.00 93,600.00 - 645,161.29 1,523,561.29 

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการ 

648,000.00 - - 54,000.00 645,161.29 1,347,161.29 

5. นายเมธี เอือ้ภิญญกลุ 
    กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการ 

612,000.00 - 72,000.00 - 645,161.29 1,329,161.29 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 
   กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการ 

432,000.00 - - - 645,161.29 1,077,161.29 

7. นายระวิ คอศิริ 
    กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการ 

648,000.00 - - 72,000.00 645,161.29 1,365,161.29 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ 
    กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

432,000.00 - - - 645,161.29 1,077,161.29 

9. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
กรรมการ 

432,000.00 - - - 645,161.29 1,077,161.29 

รวม 12,301,800.00  
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นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยงัได้รับสวสัดิการตรวจสขุภาพประจ าปี ทา่นละ 50,000 บาท/ปี 
และคา่ใช้จ่ายในการเข้าสมัมนา อบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้ บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ
ด าเนินการของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตล่ะบคุคล 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี  2560 จ านวนราย ปี  2559 
เงินเดือนรวม 6 34,929,700 5 31,337,400 
โบนสัรวม 6 13,463,950 5 9,229,575 

รวม 6 48,393,650 5 40,566,975 
หมายเหตุ: -ปี 2560: ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ 1.นายวรวฒิุ ลีนานนท์  2.นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัด์ิ  3.นางบปุผชาติ มีเจริญ  

4.นายวนัชยั เลิศสาโรจน์ (ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานปฏิบติัการธุรกิจไฟฟา้–กลุ่มธุรกิจ 2 
ในไตรมาสที ่1 – 2)   5. นายชยัรตัน์ จนัทร์หอม (ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายงานปฏิบติัการธุรกิจไฟฟา้–
กลุ่มธุรกิจ 2ในไตรมาสที ่3 – 4 แทนนายวนัชยั เลิศสาโรจน์)  6.นายสมศกัด์ิ สิทธินามสวุรรณ   
7. นายบรรจบ กิจพานิช 

-ปี 2559:  ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายวรวฒิุ ลีนานนท์  2.นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัด์ิ  3.นางบปุผชาติ มีเจริญ  
 4.นายวนัชยั เลิศสาโรจน์  5.นายสมศกัด์ิ สิทธินามสวุรรณ 

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 
2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(หน่วย: บาท) จ านวนราย ปี 2560 จ านวนราย ปี 2559 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 6 2,096,982 5 1,880,244 

2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) 
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(BPP-ESOP) และอนมุตัิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ภายใต้โครงการดงักลา่ว โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 19 ราย ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นบริษัท ซึง่มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการและพนกังานบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเทท างานและ
ผลกัดนัธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด  

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจในการท างานและการมีสว่นร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อนัเป็น
แรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึน้เพื่อให้บริษัทฯ มีขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแขง่ขนัตอ่ไปในอนาคต 

 เพื่อเป็นการรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญให้คงท างานกบับริษัทฯ ตอ่ไป  
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โดยมีรายละเอียดของโครงการ BPP-ESOP ดงันี ้
การจัดสรร : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความเหมาะสมจาก

ต าแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ 
ความสามารถ ศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะน ามา
สูบ่ริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยในอนาคต มีรายละเอียดดงันี ้
(1) การจดัสรรจ านวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
(2) การจดัสรรสว่นท่ีเหลอืจ านวนไมเ่กิน 11,700,000 หุ้น คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน

จะพิจารณาตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดงันี ้  

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
จ านวนหุ้นที่ 

สามารถใช้สิทธิ 

23.10 วนัท่ีออกและเสนอขายหุ้นสามญั -  
19 ตลุาคม 2564   

10% ของหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร 

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

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

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

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร - - - 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ - 60,000 60,000 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
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ชื่อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม (ลด) 
3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต  เอือ้อาภรณ์ - 60,000 60,000 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 1,495,711 1,495,711 - 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 330,000 330,000 - 
5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 281,500 341,500 60,000 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 33,400 33,400 - 
6. นางสมฤดี ชยัมงคล 272,179 812,179 540,000 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
7. นายระวิ คอศิริ - 60,000 60,000 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 62,142 62,142 - 
8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ - 100,000 100,000 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 1,100 1,100 - 
9. นายสธีุ  สขุเรือน n/a 14,000 n/a 
   คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
10. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 5,000 5,000 - 
    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
11. นายวนัชยั  เลศิสาโรจน์ - - - 
      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
12. นายสมศกัดิ์  สทิธินามสวุรรณ 2,880 2,880 - 
      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
13. นางบปุผชาติ มเีจริญ 888 70,888 70,000 
      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
14. นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัดิ์ - 70,000 70,000 
      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
15. นายบรรจบ กิจพานชิ 798 798 - 
      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
16. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม n/a 7,624 n/a 
      คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ - - - 
หมายเหตุ :  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2560 เม่ือวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ให้นายสธีุ สขุเรือน ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทแทนนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ โดยให้มีผลนบัตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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8.5  บุคลากร 
(1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

พนักงานในประเทศ จ านวนพนักงาน (คน) 

ประเทศไทย 35 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 870 
ประเทศญ่ีปุ่ น 8 

รวม 913 

 (2) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2560 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 433,176,032.95 บาท  

หน่วย : บาท ปี 2560 ปี 2559 

เงินเดือน 349,154,502.12 498,571,183.32 

โบนสั 84,021,530.83 37,482,259.80 

รวม 433,176,032.95 536,053,443.12 

 
2.2 คา่ตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ปี 2560 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่ น  โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่
พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,177,613.36 บาท 

หน่วย : บาท ปี 2560 ปี 2559 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 2,177,613.36 15,651,421.79 

 
(3) ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

- ไมม่ี –  

(4) การบริหารบคุคลากรของบริษัท 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการบริหารงานด้านบคุลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา  โดยยดึหลกั 3 ประการ 
คือหลกัความเทา่เทียมกนัของพนกังาน (Equal Opportunity) หลกัการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) 
และ หลกัการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ (Competency Base)  นอกจากนีบ้ริษัทยังเน้น
ความส าคัญในการท างานร่วมกันของพนักงาน ภายใต้ความหลากหลาย (Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความ
หลากหลายในด้าน เชือ้ชาติ  ภาษา วฒันธรรม อายุ และพืน้ที่ปฏิบตัิงาน ฯลฯ  ซึง่ความหลากหลายนีก้่อให้เกิด
การเรียนรู้ พลงัร่วม และนวตักรรม ซึง่สง่ผลดีให้แก่บริษัทฯ 

 
 



 

หน้า 78 

 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายใต้แนวความคิดพืน้ฐานส าคญัว่า “บคุลากร” เป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่   ความส าเร็จขององค์กรนัน้ขึน้อยูก่บั
บคุลากรท่ีมีความสามารถและมีพฤติกรรมที่ดี การให้โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาค
เทา่เทียมกนั การปฏิบตัิที่เป็นธรรมตอ่พนกังานในทกุกระบวนการของการบริหารงานทรัพยากรบคุคล โดยมุง่เน้น
การปฏิบตัิงานด้วยเปา้หมายที่ชดัเจนร่วมกนั จึงถือเป็นสิง่ส าคญัและต้องปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง 
ในปี 2560 ภาพรวมของธุรกิจเร่ิมมีการปรับตวัดีขึน้ ประกอบกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีความชดัเจน
และได้พฒันาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจ 
โดยได้ด าเนินกิจกรรมทัง้ที่มีผลส าเร็จในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อครอบคลมุทกุๆ ประเทศ กิจกรรมส าคญัที่ได้
ด าเนินการ ได้แก่ 
1) การพฒันาผู้สบืทอดต าแหนง่ในระดบัผู้บริหารและต าแหนง่ส าคญั (Execution of Succession Plan) 

บริษัทฯ มองเห็นความส าคญัในการเตรียมพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่งส าคญัในองค์กร โดยมีการพิจารณา
ร่วมกับคณะกรรมการ Succession Plan ในทุกไตรมาส ในการพิจารณารายช่ือพนักงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีความพร้อมในการด ารงต าแหน่งที่ส าคญัของบริษัท รวมถึงการจดัเตรียมแผนการพฒันา 
และการติดตามผลความคืบหน้าการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนกังานที่ถกูคดัเลอืกมีความพร้อมสงูสดุ
ในการด ารงต าแหนง่ส าคญัในองค์กรตอ่ไป 

ในปี 2560 คณะกรรมการ Succession Plan ได้เสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  ในการ
พิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ทัง้ความรู้ ประสบการณ์ 
และความเป็นแบบอยา่งที่ดีในเร่ือง BANPU Spirit  เพื่อด ารงต าแหนง่ของบริษัทฯ ในปี 2561 

2) การบริหารบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงูในองค์กร (High Potential) 
นอกเหนือจากการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ส าคญัแล้ว บริษัทฯ ยงัเมองเห็นความส าคญัในกระบวนการสรร
หาบุคลากร ที่มีคุณสมบตัิโดดเด่นและมีศกัยภาพสงูในระดบั Section Manager and Division Manager 
Levels จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมจดัเตรียมแผนการพฒันา ทัง้ด้านการฝึกอบรม การมอบหมายงานที่ท้า
ทายมากขึน้ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และเป็นการสร้างความพร้อมส าหรับ 
ต าแหนง่ที่ส าคญัตอ่ไปในอนาคตส าหรับส านกังานใหญ่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทกุประเทศ 

3) นโยบายการพฒันาบคุลากร 
บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพพนกังานในทกุระดบั โดยครอบคลมุถึงหลกัสตูรต่างๆ ทัง้
ในและต่างประเทศ ทัง้หลกัสตูรการจัดการ (Business Management) หลกัสตูรภาวะผู้น า (Leadership) 
หลักสูตรทางเทคนิค (Technical) หลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ (Short 
Course) และ หลกัสตูรการโค้ชผู้บริหารระดบัสงู (Executive Coaching) เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ
ของบคุลากร อนัจะน าไปสูก่ารเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตทางธุรกิจตอ่ไป 

4) การปลกูฝังคา่นิยมร่วมหรือวฒันธรรมองค์กร “บ้านป ูสปิริต” และบ้านป ูDNA 
เนื่องจากนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความชดัเจนและขยายตวัมากขึน้รวมทัง้ความ
หลากหลายของประเทศที่ลงทนุ อีกทัง้การเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจโลก บคุคลากรจึงเป็น
อีกหนึ่งเร่ืองที่บริษัทฯให้ความส าคัญอันดับต้นๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการปรับตัวให้
สามารถแข่งขนัได้ในธุรกิจ การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร "บ้านปู สปิริต และ บ้านป ูDNA" จึงมีบทบาท
ส าคญัยิ่งที่ท าให้องค์กรสามารถบรรลเุปา้หมายตามทิศทางและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ได้อยา่งยัง่ยืน 
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ด้วยความยดึมัน่ใน “บ้านป ูสปิริต" และ “บ้านป ูDNA” เป็นแนวทางในการท างานของผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัทฯที่ปฏิบตัิตอ่เนื่องกนัมาเป็นเวลายาวนาน ท าให้ทกุคนสามารถปฏิบตัิงานร่วมกนัได้อยา่งราบร่ืน
โดยปราศจากความแตกต่างใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วยั หรือหน่วยงาน ท าให้การ
ปฏิบตัิงานส าเร็จตามเปา้หมายที่วางไว้ 
บ้านปูสปิริต ประกอบด้วย 

 นวตักรรม (Innovation) 

 การยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) 

 ความหว่งใยและเอาใจใส ่(Care)  

 พลงัร่วม (Synergy) 

บ้านปู DNA ที่ฝังแนน่อยูใ่นตวัตนของพนกังานทกุคน ประกอบด้วย 

 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้อม
ส าหรับการส่งมอบผลงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นและความ
มุง่มัน่ท่ีจะรักษาค ามัน่สญัญาที่ให้ไว้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง พนักงานมีความพร้อมในการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์
สภาพการณ์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับเปลีย่น 

 ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก (Positive Creativity) หมายถึง พนกังานมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ
ตดัสนิใจที่สร้างสรรค์ สง่ผลเชิงบวกในการปฏิบตัิงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงการค านงึถึงการบรรลผุล
ประโยชน์กบัผู้อื่นร่วมกนั (Win-Win Solution) 

 ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง พนักงานมีความสามารถในการเข้าใจที่มาและเหตุผลในการ
ปรับเปลีย่นและพฒันา พร้อมและยอมรับท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการปรับเปลีย่นและพฒันา 

 ความคลอ่งตวัในการเปลีย่นแปลงสภาพการปฏิบตัิงาน (Mobility) หมายถึง พนกังานมีความพร้อมใน
การท่ีจะปรับเปลีย่นสภาพการปฏิบตัิงาน ไมว่่าจะเป็นเร่ืองโครงสร้างองค์กร การเปลีย่นสายการบงัคบั
บญัชา การได้รับมอบหมายไปปฏิบตัิงานที่ตา่งประเทศ เป็นต้น พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายตนเองได้ทนัทีที่
ได้รับมอบหมาย 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในหลกัการบริหารจดัการท่ีมีระบบและกระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญั โดย
ก าหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. โดยครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิอนัเป็นสากล เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบตัิ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key 
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวฒันธรรมองค์กร
ในสว่นของการยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) เป็นตวัชีว้ดั โดยผลการประเมินทัง้ที่มีการจ าแนกตามระดบัพนกังานและ
จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบตัิการอยูใ่นเกณฑ์ที่นา่พอใจ 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการให้แก่ 
คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยยดึหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก่ 

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

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจที่
ก าหนดไว้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่มุง่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสือ่สารไปยงัพนกังานในทกุระดบั
ขององค์กรด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 การอบรมด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กรแก่พนกังานแรกเข้า  

 การอบรมทบทวนความเข้าใจด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจแก่พนกังานบริษัทฯ หรือ CG Refreshment 

 การจดักิจกรรมสง่เสริมความเข้าใจด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจประจ าปี หรือ CG Day  

 การสือ่สารเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่นา่สนใจผา่นทางจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ แก่พนกังานทกุคนในองค์กร 
  

9.   การก ากับดูแลกิจการ 
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การจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่าง
ชัดเจนให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ 
ทนัเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ 
สทิธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลก าไร 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกโดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศที่ครบถ้วน ชดัเจน 
เพียงพอ และทนัเวลา คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุ หรือมอบฉนัทะ
ให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระอย่างน้อยคนใดคนหนึง่เป็นผู้ออกเสยีงแทนในกรณีที่ไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค าถามได้อย่างเท่า
เทียมกนั  

บริษัทฯ จะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และจัดส่งหนงัสือนดัประชุมลว่งหน้า
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าอย่างพอเพียงก่อนการประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการประกาศหนงัสือพิมพ์ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั เพื่อร่วมชีแ้จงหรือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ 

ส าหรับในปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ
ลว่งหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่วนัที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ในที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 
30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา เพื่อการตดัสินใจ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุม
ตามวาระตา่ง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการปฏิบตัิและคุ้มครองสิทธิผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่
เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยและผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  

ประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอย่างเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
สอบถามข้อสงสยัต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นและขอ
ค าอธิบายเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี  ้บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จและ
เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีสว่นได้เสียไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานรัฐ 
ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่ตลอดจนสงัคมสว่นรวม โดยได้ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลกั มีหลกั
ปฏิบัติที่ส าคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น 
พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสงัคมส่วนรวม โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ทัง้นี ้เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบตัิด้วยดี 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistle Blowing 
Policy) เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่มีการร้องเรียนว่า
อาจเป็นการกระท าผิด 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตัง้แต่ปี 2558 แล้ว เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
พนกังานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดย
บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูที่ได้จากรายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั นโยบายนีจ้ดัท าขึน้เพื่อให้พนกังานที่พบเห็นการกระท าที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระท าดงักลา่วได้โดยพนกังานผู้รายงานจะ
ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ  นอกจากนีน้โยบายยงัได้คลอบคลมุถึง 

 การรักษาข้อมูลเป็นความลบั เพื่อให้พนกังานมัน่ใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและ
พนกังานผู้รายงานจะไมไ่ด้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสจุริต 

 การคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียน  บริษัทจะไมก่ระท าการใดที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอื่นใดที่รับจ้าง
ท างานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที่ท างาน สัง่พักงาน ข่มขู ่
รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลดงักลา่ว  

ส าหรับช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน โดย ส่งจดหมายถึง 
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารธนภูมิ 1550 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ www.banpupower.com/complaints_handling 

ส าหรับในปีนี ้บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับการแจ้งเร่ืองร้องเรียนเข้ามาเพื่อพิจารณา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจเก่ียวกบัการให้และรับสนิบน รวมถึงการให้
หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที่ปรากฏในคูม่ือ ดงันี ้
  

http://www.banpupower.com/complaints_handling
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(1) การให้และรับสนิบน  
- ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ท่ีปรึกษา และผู้ที่

บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
- ห้ามมิให้ผู้ บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ  
(2) ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  

- ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับของขวญัหรือของก านลัใด ๆ จากคูค้่า หรือผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจ
ด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

- ผู้บริหารและพนกังานควรหลกีเลีย่งการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคลที่บริษัทฯ 
ท าธุรกิจด้วย 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั รวมถึงควร
จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ  

ในปี 2560 นี ้บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทัง้ได้แสดง
เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวปฎิบตัิด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่กบัทาง สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( The 
Thai Institute of Directors Association: IOD) เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่เก่ียวข้องกบัการบริหารด้านความเสี่ยงและ
การควบคมุภายในขององค์กร (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)  

ส าหรับแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ มีส านกังาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานตา่งๆและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พร้อมทัง้ติดตามการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการปฎิบัติตาม
กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ให้มี
ประสทิธิภาพขึน้ 
นอกจากนี ้ยังได้จัดตัง้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดท า  Stakeholder Expectation Survey 
Workshop Meeting กับผู้บริหารและพนกังาน เพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์เป้าหมาย น าไปสูป่ฏิบตัิและจัดเตรียมท ารายงาน
เพื่อความยัง่ยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ขององค์กรตอ่ไป 

พนกังาน 
บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จทีม่ีคณุคา่ยิ่ง นอกจากก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่
พนกังานไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา  

ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี
ความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ซึง่ประกอบด้วย  
1)  นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถ่ิน
ประเพณี กฎระเบียบเก่ียวข้องกบัการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรของประเทศที่บริษัทไปด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  
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2)  นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทน
พนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมแก่พนกังาน ทัง้ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ ถือ
หุ้นในระยะยาว นอกจากนี ้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแขง่ขนักบัตลาดภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการน าระบบ
บริหารค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใช้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการประเมินค่างานขึน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทกุขัน้ตอนการบริหารค่าตอบแทน  โครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ สามารถเทียบได้กับตลาดแรงงานถึงความสามารถในการแข่งขนั อีกทัง้มีการส ารวจดัชนีราคาผู้บริโภค 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะมีผลกบัพนกังานและคา่จ้างกบับริษัทชัน้น าในตลาดอยา่งสม ่าเสมอ  
3) นโยบายในการฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ธุรกิจขององค์กร บริษัทได้ก าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงานทุกระดบั โดยจะจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพฒันาบุคลากรในทุกประเทศ ที่อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไว้ส าหรับเงินเดือน
พนกังาน ทัง้นี ้แนวทางการพฒันาศกัยภาพพนกังาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จากการท างานจริง (On the Job Training) 
อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแบ่งปัน 
ประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้มีนโยบายด้านการด าเนินตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสญูเสียชีวิตจากอบุตัิเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการ
ท างาน และสามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี หวัข้อ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ 

ลกูค้าของบริษัทฯ   
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อลกูค้าไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีจะยึดมัน่ในการรักษาและปฏิบตัิ
ตามสญัญาที่ท าไว้กับลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสงูกว่าความ
คาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีต่อลกูค้าอยา่งเคร่งครัด การติดตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจของลกูค้า 
ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินค้าและ
บริการ รวมถึงการให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ
ลกูค้าสงูสดุ  

จากการจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัลกูค้าที่เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการใน
ท้องถ่ินบนพืน้ฐานของความเป็นพนัธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั การสร้างความนา่เช่ือถือกบัชมุชนท้องถ่ิน และการท่ี
บริษัทฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชมุชนท้องถ่ินวา่เป็น
บริษัทผู้จดัหาพลงังานท่ีมีความพร้อมและมัน่คง 
นอกจากนี ้ยงัเน้นถึงการรักษาความลบัของลกูค้าและไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 
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คูค้่า/เจ้าหนีข้องบริษัทฯ  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อคูค้่าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาที่ตกลงกนัไว้  ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจา
แก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี  ้
(2) กรณีที่มีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อ

คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคูม่ือจริยธรรม 

เนื่องจากบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) จึงได้น านโยบายการ
จดัซือ้ รวมถึงระเบียบการปฎิบตัิงานจดัซือ้ ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ มาสูแ่นวปฎิบตัิ บริษัทยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการจดัซือ้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการคดัเลือกผู้ขายหรือผู้
ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดคณุลกัษณะของคณุภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมลูทาง
เทคนิค รายละเอียดและเง่ือนไขทางการค้า และข้อก าหนดการช าระเงินของสนิค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น 

คูแ่ขง่ทางการค้าของบริษัทฯ   
ส าหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะ
ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแขง่ขนัทางการค้า 
ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉลและไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ใน
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

ชมุชนและสงัคม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ 
และการพัฒนาของชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ
ด าเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  

ช่องทางในการติดตอ่บริษัทฯ 
ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการสือ่สารกบับริษัทฯ ได้ดงันี  ้
หนว่ยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  อาคารธนภมูิ ชัน้ 26 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : +662 007 6000 
โทรสาร : +662 007 6060 
Web Site  : www.banpupower.com/complaints_handling 
e-mail :  complaint@banpupower.co.th  
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(1) ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการด ารงต าแหน่งดงักล่าวเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบตัิส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการดังกล่าวจะต้องกระท าโดยมีราคาและเง่ือนไข
เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และกรรมการหรือพนกังานที่มีสว่นได้เสียในรายการนัน้จะต้องไม่มีสว่นในการ
พิจารณาอนมุตัิ หากรายการใดเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี ้คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้ก าหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ
พนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน หรือท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ผู้ บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่ เก่ียวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของ
ราคาหุ้นของบริษัทฯ 

(2) การเปิดเผยข้อมลูกบัผู้ลงทนุ 
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและด้านอื่นที่เก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ 
จะจดัให้มีการสือ่สารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุผา่นช่องทางอื่น ๆ โดยมีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
ท าหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้น  นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ  ในขณะที่หน่วยงาน
สือ่สารองค์กรท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และประชาชนทัว่ไปผ่านสือ่มวลชนและ
สือ่อื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเช่นเดียวกนัได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถึงและตรงเวลา 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1) ภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์ 
คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มกีารจดัท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ระยะ
ยาว แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเสนอ และคณะกรรมการบริษัท
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนัก่อนที่จะพิจารณาอนมุตัิ 
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันากลยทุธ์และน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ  
และได้พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และฝ่ายบริหาร 
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(2) จริยธรรมธุรกิจ 
นอกจากการยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการด าเนินธุรกิจให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้ความส าคัญในเร่ืองเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จนัน้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการก าหนดเปา้หมายไว้ใน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงอดุมการณ์ ค่านิยม หลกัการ
และนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
ฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ  คาดหวงั และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเก่ียวข้องกับ
พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และสงัคมสว่นรวม 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  มีการจัดประชุม
ชีแ้จง จดัท าสื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และท ากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนกังานของบริษัทฯ 
รับทราบและเข้าใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรม  บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสายงานในองค์กร
ต้องดแูลรับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบเข้าใจ และสง่เสริมให้ปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
อยา่งจริงจงั และพนกังานทกุระดบัต้องปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที่ก าหนดไว้
ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจแล้ว  

(3) การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ  โดยปัจจุบนัมีจ านวนกรรมการ
จ านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 คน  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการ
อิสระจ านวน 3 คน 

(4) การรวมหรือแยกต าแหนง่ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อ านาจ 
และหน้าที่ท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(5) การประชมุคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมทุกเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น ในการประชุมมีการ
ก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชมุที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการ
ลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ กรรมการทกุ
คนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่
ได้จากที่ประชมุ ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจ า ในการจดัท ารายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัท
เน้นย า้ให้ผู้จดัท ามีการใช้ดลุยพินิจอยา่งระมัดระวงัในการจดัท า รวมทัง้มีเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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การพฒันาอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ  ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ หลักสูตร 
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 กับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรม 
TK-GK Structure อบรมการบริหารงานจดัซือ้และจัดจ้าง และ อบรมหลกัหลกัการบริหารกิจการที่ดี ( New Corporate 
Governance Code) เป็นต้น 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้านบญัชีและการเงิน ด้านการบริหารการ
ดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และมีกลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการปกปอ้งรักษาผู้มีสว่นได้เสยี ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น ทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่เป็นผู้ บริหาร 3 คน และ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด ”แนว
ปฎิบตัิของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558” โดยมีหวัข้อคลอบคลมุ ได้แก่ องค์ประกอบ
และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ มีดงันี  ้
1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบริษัทฯ  เทียบกับแผนและงบประมาณ และ

แนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 
3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 
4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ล้านบาท 
5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุที่ไม่ขดักบัเกณฑ์ของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่มีมลูคา่เกินกวา่ที่มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใด ๆ ที่มีผลกระทบที่ส าคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน ยทุธศาสตร์การท า

ธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 
7. การท าสญัญาใด ๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มีความส าคญั 
8. การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามที่ก าหนดใน

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
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9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 
10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 
12. การเปลีย่นนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเสีย่งและการเก็บรักษาเงิน 
13. การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 
14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร 
15. การแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร - การเงิน 
16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสตูรการปรับผลตอบแทนอื่นของ

ผู้บริหารและพนกังาน 
17. การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สุดสถานภาพของกรรมการบริษัท  และเลขานุการบริษัท  หรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 
18. การมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึง่ รวมถงึ

การปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจดงักลา่ว 
19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชดุยอ่ย 
20. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
21. การแตง่ตัง้และก ากบัดแูลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
22. การจดทะเบียนตัง้บริษัทใหมแ่ละการแจ้งเลกิบริษัท 
23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูภายในที่

ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิ
ดงันี ้
- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานและงบการเงิน 

และรายงานประจ าปี กรรมการพงึละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่สาธารณะและหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

- ในกรณีที่ข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การด าเนินงานของบริษัทฯ  ได้แก่ การได้มา/ จ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การร่วม / ยกเลิกการร่วมทนุ การเพิ่มทนุ / ลดทนุ การออกหลกัทรัพย์ใหม่ 
การซือ้หุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละ
เว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตัง้แต่ได้รับทราบข้อมลูจนถึงวนัที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลู
ตอ่สาธารณะและหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

25. การปรับเปลีย่นขอบเขตอ านาจพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดงันี ้

1. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รองศาตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร    กรรมการ ตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์   กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นบัตัง้แต่ เดือนสิงหาคม 2558 และจะสิน้สดุวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์การด้านบญัชีหรือการเงิน โดยมีนายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถกูต้องและความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
ของบริษัทฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2559 วนัที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้แตง่ตัง้นายประพฒัน์ มโนรัตน์ ให้
ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่
วนัที ่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กวา่ 13 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล พร้อมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจการ ขัน้ตอน และการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 10 ครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มกีารประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้าร่วม 
จ านวน 1 ครัง้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน  ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และจัดท า

รายงาน หรือให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี  ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯซึง่รายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้



 

หน้า 91 

 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ

ผู้ จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด า เนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้น
ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสบิวนันบั
แตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง 
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการ

ปฏิบัติงานงบประมาณและอัตราก าลังของส านักงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
11. สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของส านกังานตรวจสอบภายใน 
12. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
13. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้

ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ  
15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
16. สอบทานและก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 
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3. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายระวิ คอศิริ   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตก่นัยายน 2558 และจะสิน้สดุ
วาระการด ารงต าแหนง่ในเดือนกนัยายน 2561 

ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาครัง้ที่ 1/2560 ได้แตง่ตัง้นางนิตยา ฉตัรศิริสกลุ ซึง่เป็นผู้มีความ
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการด าเนินงานธุรกิจบริษัท ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อท าหน้าที่จดัประชุม จดัเอกสารตามกฎหมายก าหนดและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของ
งานเก่ียวข้องกบับรรษัทภิบาลและสรรหา 

ในปี 2560  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครัง้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เข้า
ร่วมประชมุครบองค์ประชุมทัง้ 4 ครัง้ คณะกรรมการได้ปฎิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาดงักลา่ว และได้พิจารณาการท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม ่แทนคนเดิมที่เกษียณอายุ
งาน ซึง่มีระบบกระบวนการคดัเลอืกและสรรหา บคุคลที่มีศกัยภาพสงูทัง้ภายในและภายนอกองค์กรควบคูก่นั  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลกั 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง้การติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบ
ของการมีจริยธรรมนัน้ และมีหน้าที่สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตัิ หรือ เพื่อ
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและ
จริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทนัสมยัอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ติดตาม ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัทและ
พนกังาน ให้สอดคล้องกบันโยบาย และแนวปฏิบตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด พร้อมทัง้จดัให้มีระบบงานรับ
ข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ในกรณีเก่ียวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาด ารงต าแหน่งของ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทัง้ติดตามการท าแผนสบืทอด
ต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตัง้แตร่ะดบัผู้อ านวยการสายขึน้ไป) 

4. สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมี
ต าแหนง่วา่งลง หรือต าแหนง่ผู้บริหารอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมทัง้ร่วมในการประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้
สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
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7. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

เพื่อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาด าเนินการ ดงันี ้
(1)  ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจดัการหรือ

หวัหน้างานเข้าร่วมประชมุ เพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
(2)   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใด ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่

ได้ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

4. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสมฤดี ชยัมงคล    กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
3. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี เร่ิมตัง้แตก่นัยายน 2558 และจะสิน้สดุวาระ
การด ารงต าแหนง่ในเดือนกนัยายน 2561 

ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนครัง้ที่ 1/2559 ได้แต่งตัง้นางนิตยา ฉัตรศิริสกุล ซึ่งเป็นผู้มีความ
เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจการด าเนินงานธุรกิจบริษัท ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่จัดประชุม จดัเอกสารตามกฎหมายก าหนดและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของงาน
เก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทน 

ส าหรับในปี 2560 คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุรวม 4 ครัง้ กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมทัง้ 4 ครัง้  คณะกรรมการได้ปฎิบัติท าหน้าที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการบริหาร
ผลตอบแทนตา่งๆตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ้
1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ 
2. พิจารณาเสนอแนะการก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อก าหนดผลตอบแทน
การปฏิบตัิงานประจ าปี 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เก่ียวกบัการขึน้เงินเดือน และเงินรางวลัประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใด
ของพนกังานบริษัท 
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5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

6. จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนด าเนินการ ดงันี ้
(1)  ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้า

งานเข้าร่วมประชมุ เพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
(2)   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน อาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวกับการปฏิบตัิหน้าที่ได้ โดย

บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

5.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสูงลงไปตามล าดับ โดยใช้เป้าหมายและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ แผนงานประจ าปี และเปา้หมายการปฏิบตัิของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม  โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีดงันี ้

1. การอนมุตัิงบลงทนุรายการใหมท่ี่ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้ อนมุตัิได้ในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาทตอ่รายการ 
2. อนุมตัิการเบิกจ่ายการลงทุนในโครงการลงทุนตามงบประมาณที่ได้อนุมัติแล้ว มูลค่ารวมของโครงการใน

วงเงิน 600 ล้านบาท  
3. กลัน่กรองและน าเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการท่ีส าคญั

ของพนกังาน 
4. พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง สญัญาเช่า หรือสญัญาบริการ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีและ

มลูคา่ไมเ่กิน 800 ล้านบาท 
5. ก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบให้กบัผู้บริหารระดบัรองลงไป 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ าทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์การ
ประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีตามเปา้หมายที่วางไว้ เพื่อก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจูง
ใจที่เหมาะสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูต่อไป
ตามล าดบั  
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9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. การสรรหากรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 เร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  ซึง่ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้ดงันี ้
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

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

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่ร้อยละ 3.00 ของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
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รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค า
ขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ  (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือ
เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักลา่ว  ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จดัให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคล
ดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก). ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข). เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค). ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบ
บัญชี หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทน
ต าแหนง่ที่วา่งลงด้วยเหตอุื่น โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้
1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ มีสทิธิได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ

หนึง่ 
2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทท่ีวา่งลง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทท่ีมีอยู่ เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่เหมาะสมมายงัคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
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3. พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ทัง้ 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิ
ที่ก าหนดไว้ 

4. ตรวจสอบวา่บคุคลที่จะถกูเสนอช่ือนัน้ไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของทางการ 
5. การด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อความมัน่ใจว่าบคุคล

ดงักลา่วมีความยินดีจะมารับต าแหนง่กรรมการบริษัท หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 
6. เสนอช่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 
1. องค์ประกอบและคณุสมบตัิและของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 
2. ประธานของคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
3. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยได้ไมเ่กิน 2 คณะ 
4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการยอ่ยได้เพียงคณะเดียว 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เพื่อด ารงต าแหนง่ โดยมีหลกัเกณฑ์คือ 
1. การพิจารณาคณุสมบตัิทัว่ไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ก าหนด 
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกบัประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. มีการก าหนดบทบาทอ านาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอยา่ง

ชดัเจน เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบอ านาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ให้มีการประเมินผลการเป็นประจ าทกุปี 
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูงลงไปตามล าดับ  โดยใช้เป้าหมายและ

หลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและ
มาตรการจงูใจที่เหมาะสม 

 
9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  (“นโยบายการก ากับดูแล
บริษัทย่อยฯ”) และอ านาจอนุมัติและด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Delegation of Authorities (DOA)) เพื่อ
ก ากบัดแูลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือ
ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ ที่
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เก่ียวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม ่(ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศที่เก่ียวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ”) 

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

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เนื่องด้วยเกณฑ์การขออนญุาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ข้อ 18 (6)(ข) ก าหนดให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้ สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตเว้นแต่ผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่
สามารถท าการสอบบญัชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดงักลา่วจัดตัง้ขึน้ หรือ (2) ผู้สอบ
บญัชีท้องถ่ินซึ่งสงักัดส านกังานสอบบญัชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกบัส านกังานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของผู้ขออนุญาต 
โดยส านกังานสอบบญัชีทัง้สองแหง่นัน้เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full member) ของเครือขา่ยดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ดี ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดเป็นเครือข่ายเดียวกบั
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ เครือขา่ยไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท บ้านปเูพาเวอร์อินเตอร์ 
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding 
Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมในประเทศจีนมีผู้สอบบญัชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศ
มอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่บริษัทบ้านปเูพาเวอร์อินเตอร์จดัตัง้ขึน้นัน้ บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและ
ความจ าเป็นที่ต้องใช้ผู้ สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายในระดับที่
เหมาะสมกวา่ และการใช้ผู้สอบบญัชีเครือขา่ยอื่นดงักลา่วจะไมส่่งผลกระทบตอ่การจดัท างบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในล าดบัถดัไปทัง้หมด ได้แก่ บริษัทยอ่ยที่ถือเงินลงทนุทางอ้อม (Sub Holding Company) และ
บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกันกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ นอกจากนี เ้คพีเอ็มจีเป็น
ผู้สอบบญัชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไมด้่อยกวา่ผู้สอบบญัชีในเครือขา่ยเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสโดยก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู ความโปร่งใส
รายงานทางการเงินและการด าเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและ
ข้อมูลอื่นที่เก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ 
ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ที่จะดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด 

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

(ก)  ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตวัและในเร่ือง
การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(ข) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้ นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ  

(ค) ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็น
กรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

2. การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน 
(ก) บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการให้สมัภาษณ์หรือตอบค าถามผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

สือ่มวลชน และบคุคลภายนอก ผู้บริหารระดบัสงูท่านอื่นอาจให้ข้อมลูได้โดยได้รับอนญุาตจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

(ข) บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์เป็นผู้ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้ น ผู้ จัดการกองทุนนักลงทุน 
สถาบนัการเงิน และสายสือ่สารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่สือ่มวลชน  

(ค) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนัก
ลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสือ่มวลชนสอบถามให้สายสือ่สารองค์กรเป็นผู้ตอบ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขนักบั
บริษัทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
ท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ท ารายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสยีในรายการนัน้จะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 
หากรายการนัน้เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ ผู้บริ หาร หรือ
พนกังานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จด
ทะเบียนอยา่งเคร่งครัด นอกจากนัน้ในแนวปฎิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดแนวทางส าหรับกรรมการหากได้รับรู้
ข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ และก าหนดให้มีการายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที่มีการ
เปลีย่นแปลงเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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ในสว่นของการพฒันาระบบควบคุมการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านป ูโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก 
ระบบควบคมุระดบัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานในระดบัตา่ง ๆ ให้ตรงกบัความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหาร
และพนกังานเปิดเผยข้อมลูที่อยูใ่นระบบข้อมลูที่มีการปอ้งกนัใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลีย่นแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือ
ท าลายข้อมลูที่มีการป้องกนัใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนญุาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานที่มีสว่นร่วม
ในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกบัข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ ๆ เข้าขา่ยการ
เก็บรักษาข้อมลูภายในอนัอาจมีผลตอ่ความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหลา่นัน้จะ
มีการท าสญัญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) กบับริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะและหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย  น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรือ 
2. นายสขุมุาภรณ์  วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4843 และหรือ 
3. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560  
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ประจ าปี 2560 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,575,000 บาท รวมทัง้รับค่าสอบบญัชี
ประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวมจ านวนเงิน 13,264,113 บาท  

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านกังานสอบบัญชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีว่าด้วยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้อง 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
- ไมม่ี - 
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9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางหรือระบบในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ทัง้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมให้กบัผู้มีสว่นได้เสียและพร้อมรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ มี
หลากหลายช่องทางด้วยกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 มีการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามและพิจารณาลงคะแนน
เสยีงคดัเลอืกคณะกรรมการบริษัทฯ ในท่ีประชมุ 

 มีการสื่อสารเก่ียวกบับรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) ในรายงานประจ าปี เพื่อสื่อสารไปยงัผู้มีสว่น
ได้เสยี  

 จดัการอบรมเร่ืองนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจในการปฐมนิเทศพนกังานใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง จดัให้
พนกังานทกุคนเข้าร่วมกิจกรรม “CG Day”   และอบรมในหวัข้อการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ร่วมกบับริษัท บ้านป ูจ ากดั 
(มหาชน) เป็นต้น  

 มีการจดัช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่สามารถร้องเรียนมายงัเลขานกุาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาผ่านทางเว็บไซต์และ Portal ของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการฯ จะรายงานให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทราบเป็นรายไตรมาสและสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
รายไตรมาสเช่นกนั 

 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางรับการติดต่อโดยตรงจากนักลงทุนทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

 จดัแถลงขา่วผลการด าเนินงานบริษัทฯ ประจ าไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยควรก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

ในปี 2560 นี ้บริษัทฯ ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการทัง้คณะ กรรมการชดุยอ่ย กรรมการรายบคุคล 
โดยใช้มาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลงังาน จ านวน 3 ทา่น ได้แก่
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร และศาสตราจารย์          
ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายประพฒัน์ มโนรัตน์ หวัหน้าส านกังานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถึงภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตามแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ และได้รายงานผลการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ าทกุไตรมาส 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครัง้ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระที่เก่ียวข้อง รวมทัง้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
จ านวน 1 ครัง้ สรุปผลการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีส าคญั ได้ดงันี ้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาส
และประจ าปี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการ
ที่ส าคญั รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค า
ชีแ้จงจากผู้สอบบญัชี ฝ่ายจดัการ และผู้ เก่ียวข้อง เพียงพอที่ท าให้เช่ือมัน่ว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีความ
ถกูต้อง เพียงพอ  ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีที่รายงานวา่ ไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัที่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

2.  การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการ
ประเมินระบบการควบคมุภายในตามที่ส านกังานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบหนว่ยงานต่าง ๆ ของกลุม่
บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลมุด้านการปฏิบตัิงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบั การดูแล
ทรัพย์สิน และการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทัง้นีม้ัน่ใจได้วา่กลุม่บริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลหนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยการพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบและงบประมาณ
ประจ าปีของส านกังานตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบ
ภายใน และผู้ ให้บริการตรวจสอบภายใน (บมจ.บ้านปูซึ่งให้บริการตามสัญญา Management Service Agreement) 
รวมทัง้ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลมุหน่วยงานและกระบวนการส าคญัของบริษัทฯ สอดคล้องกบัความเสี่ยง
ส าคญัขององค์กร และมุง่เน้นการตรวจสอบในเชิงปอ้งกนัท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ  ในปี 2560 ส านกังาน



 

หน้า 103 

 

ตรวจสอบภายในได้จัด Internal Control Workshop ที่ส านักงานใหญ่และบริษัทร่วมค้าในประเทศลาว ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างระบบการควบคมุภายในโดยการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนกังาน  นอกจากนีส้ านกังานตรวจสอบภายในให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทีมงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่องค์กร 

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึ่งบริษัทฯ  จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
และรายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่ง ๆ  ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ได้
มีการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงที่ส าคญัด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance Risk)   ในปี 2560 ผลการสอบทานโดยรวมไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส าคญั 

4.  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ  
ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5.  การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร ทัง้เร่ืองความเสี่ยงในเร่ืองความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
การเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและการรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนและรัฐบาล ในประเทศที่บริษัทฯ  เข้าไปลงทนุ และ
ความเสี่ยงส าคญัอื่น ๆ พร้อมทัง้มาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินและติดตามความ
คืบหน้าของการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึน้  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบบริหารความ
เสีย่งของบริษัทฯ (Risk Revitalization) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถตอบสนองต่อความซบัซ้อนและการ
เปลีย่นแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ 

6.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ ก าหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้ สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิม่พนูวฒันาสขุ  เลขที ่ 4599 และ/หรือ 
2. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที ่ 7795 และ/หรือ 
3. นายวเิชียร ก่ิงมนตรี เลขที ่ 3977  

แหง่บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประจ าปี 2561     

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และวิจารณญาณอย่างระมดัระวงั
รอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน
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ของบริษัทฯ  มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
บริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกบันโยบายการการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีมีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม มีระบบ
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลเพียงพอ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาการตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วทางธุรกิจและสภาวะแวดล้อม  

  
 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                                                   
       

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

             บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
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10.1 นโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ ยดึมัน่ในเร่ืองการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนควบคูก่บัการผสานประโยชน์ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้
ถือหุ้น ลกูค้า คู่แขง่ขนัทางการค้า สงัคมโดยรวม โดยมุ่งสร้างสมดลุ ทัง้ในด้านการเติบโตทางธุรกิจ การพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความใส่ใจในชุมชน โดยค านึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คง โดยยึด
หลกัความชอบธรรม โปร่งใส ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้รับนโยบายและเป้าหมายด้านความยัง่ยืนจากบริษัทแม่ คือกลุ่มบ้านปูฯ มาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับบริบทของ
ธุรกิจไฟฟ้าให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึง่ความยัง่ยืนในความหมายของบริษัทฯ คือ การท่ีบริษัทฯ มีการวางแผนกลยทุธ์ และบริหาร
จดัการท่ีดี มีการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงและความเสีย่ง รวมถึงปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน จนสามารถเติบโต
และด ารงอยู่ได้ในระยะยาว โดยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม มีการพฒันาตวัชีว้ดัที่ชดัเจนด้านการพฒันาที่ยัง่ยืน รวมถึงจดัให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
เพื่อให้มัน่ใจวา่นโยบายดงักลา่วได้รับการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง ซึง่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ และ
สร้างคณุคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ดงันี ้

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนกังานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากพนกังานเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรให้มีความมัน่คงและยัง่ยืนเพื่อน าพาองค์กรไปให้ถึง
เปา้หมายที่วางไว้ การเคารพในสทิธิมนษุยชนของพนกังานโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ การสร้างวฒันธรรมองค์กรซึง่ได้รับ
มาจากบริษัทฯ แม่ ซึ่งด้วย “บ้านปูสปิริต” (Banpu Spirit) ประกอบด้วยค่านิยมนวตักรรม (Innovation) การยึด
มัน่ความถกูต้อง (Integrity) ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)  และพลงัร่วม (Synergy) ควบคูก่บั “บ้านป ูDNA” 
ที่ปลูกฝังอยู่ในตัวตนของพนักงานทุกคน ได้แก่ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability) ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก  (Positive Creativity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความ
คลอ่งตวัในการเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบตัิงาน (Mobility) นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาสการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ สง่เสริมความเป็นผู้น าและขีดความสามารถตามบทบาทหน้าที่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับธุรกิจผลติไฟฟา้ 

 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการมีนวัตกรรมในองค์กร บริษัทฯ มุง่เน้นกระบวนการทางธุรกิจ
ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานการผลิต และมีความต่อเนื่องสม ่าเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มี
ประสทิธิภาพสงู และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมาใช้ (High Efficiency Low Emission: HELE)  มีการปรับปรุงอยา่ง
ตอ่เนื่อง ให้ความส าคญักบัลกูค้าด้วยผลติภณัฑ์ที่ตรงกบัความต้องการและเสริมสร้างการบริหารความสมัพนัธ์กบั
ลูกค้า พร้อมทัง้แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากการความต้องการพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลงังานน า้ และพลงังานลม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้มีการบริหารจดัการความรู้ใน
องค์กร(Knowledge management) จัดกิจกรรมที่มีการน าเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการ
นวตักรรมดีเดน่ (Innovation Awards Recognition) ทัง้ในระดบัหนว่ยปฏิบตัิการไปจนถึงระดบัองค์กรเป็นประจ า

10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ทกุปี อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ได้มีการปรับปรุงเคร่ืองจกัรทัง้ในสว่นของโรงไฟฟ้าและสว่นการท าเหมือง 
เพื่อปรับปรุงค่าความพร้อมด้านการผลิต (Equivalent Availability Factor: EAF) ให้สูงขึน้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
โรงไฟฟา้หงสาได้รับรางวลัเป็นหนึง่ในโครงการนวตักรรมดีเดน่ จากโครงการปรับปรุงระบบสายพานเพื่อเพิ่มความ
พร้อมใช้งานได้อยา่งตอ่เนื่อง และลดเวลาที่สญูเสยีไปในการซอ่ม
บ ารุง ในขณะที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนได้รับ
รางวัล ASEAN Coal Awards ชนะเลิศด้าน Clean Coal Use 
and Technology in Large Power Generation Category เพื่อ
แสดงว่าโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน
บริหารจัดการทัง้ระบบการผลิตและการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

2. การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏใน

วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ มีการจดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายทาง
ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท มีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และ
ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
เก่ียวกบัการให้และรับสนิบน รวมถึงการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธรุกิจ ห้ามมิให้มีการให้หรือรับ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เช่น คู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ ผู้บริหารและพนักงานต้อง
หลีกเลี่ยงการให้และรับของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแต่
ในเทศกาลที่มีการให้ของขวญักนัตามประเพณี ตามมลูคา่ที่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
บริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดชนิดและมลูคา่ของขวญั เช่นในช่วงเทศกาลปีใหมเ่พื่อใช้ทัง้ในองค์กร 
และจดัให้มีระบบการลงทะเบียนของขวญัที่ผู้บริหารและพนกังานได้รับ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน  เพื่อเป็นกลไกส าหรับ
พนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเก่ียวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดงักล่าวไว้เป็นความลบั ส าหรับช่องทางในการแจ้ งเร่ือง
ร้องเรียน  พนกังานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนโดยสง่จดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ของบริษัท หรือแจ้งผา่นทาง www.banpupower.com/complaints_handling เป็นต้น 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  บริษัทฯ ยึดมั่นใน
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานการ
ด าเนินงานในระดับสากล บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจในการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม
กฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การควบคมุความสอดคล้องตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดภายนอก (Corporate Compliance),  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ การสอบทาน

http://www.banpupower.com/complaints_handling
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คุณภาพภายในหน่วยงาน (Quality Assurance Review : QAR) ซึ่งนอกจากจะสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยงัเป็นกลไกในการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ 

 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคัญในการการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากจะท าให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกได้อยา่งรวดเร็ว บริษัท
ฯ ได้รับเอานโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงมาจากกลุ่มบ้านปู (Banpu’s Risk Management Policy & 
Manual) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการปรับปรุงเป็นนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบการเฝา้ระวงัและติดตามการป้องกนัและแก้ไขโดยการรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ในทุกไตรมาศ นอกจากนีย้งัมีการน าระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management System) มาใช้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ สามารถฟืน้ตวั มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสง่มอบผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ผู้มีสว่นได้
เสยีได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  

 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการท างาน เป็นเป้าหมาย
สงูสดุของการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินงานในโรงไฟฟ้านัน้มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอนัตรายหากมี
การด าเนินงานที่ไม่ปลอดภยัทัง้จากสภาพสิง่แวดล้อมในการท างาน และความตระหนกัถึงความปลอดภยัในการ
ท างาน บริษัทฯ มุง่สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในองค์กร โดยการก าหนดเปา้หมาย 3 ประการ ได้แก่  
1) ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึน้ (Zero Incident): โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการท างานที่ไม่

ปลอดภยั 
2) ไม่เกิดอบุตัิการณ์ซ า้ (Zero Repeat): โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่สาเหต ุเพื่อปอ้งกนัไม่ให้เกิดเหตซุ า้ในกรณี

เดิม 
3) ไมล่ะเว้นในการปฏิบตัิตามกฎ ข้อบงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัิด้านความปลอดภยั (Zero Compromise) 

โดยการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัดและเข้มงวด  

 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชั ดเจน เป็นไปตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากลในทกุหน่วยการผลิตตัง้แต่การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินโครงการ
เพื่อก าหนดมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เหมาะสมในแตล่ะโครงการตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยให้ความส าคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูสดุ การป้องกนัผลกระทบที่แหลง่ก าเนิดและการจดัการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 
ส าหรับในการด าเนินการผลิตได้มีการด าเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาไว้และมีการตรวจสอบจาก
องค์กรที่เป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่แต่ละโครงการมีการจดัการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สอดคล้อง
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตลอดระยะเวลาโครงการ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดกลไกในการทบทวน
ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการปอ้งกนั และก่อให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

 การจัดการด้านชุมชนและสังคม บริษัทฯ มุง่สร้างคณุคา่อยา่งยัง่ยืนให้แกช่มุชนและสงัคมในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ 

ด าเนินธุรกิจ โดยถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินงานปกติ (In Process CSR) บริษัทฯ เน้นการด าเนินงานด้าน

ชมุชนและสงัคมโดยการมีสว่นร่วมของคนในพืน้ท่ี และภาครัฐ ตัง้แต่เร่ิมศกึษาความเป็นไปได้โครงการ การด าเนิน

โครงการ และชว่งสิน้สดุโครงการ โดยผา่นกระบวนการการวเิคราะห์ผู้มีสว่นได้เสยีและความต้องการด้านตา่ง ๆ 



 

หน้า 108 

 

ในการพฒันาเพื่อให้เกิดคณุคา่อยา่งยัง่ยืนในทกุที่ที่บริษัทฯ ด าเนนิกิจการและรักษาพนัธะสญัญาที่ให้ไว้กบัชมุชน 

รวมถงึการจ้างงาน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตามความเหมาะสม การช าระภาษีอยา่งครบถ้วนเพื่อใช้ในการ

พฒันาท้องถ่ิน รวมถงึกิจกรรมอืน่ ๆ ท่ีจะเอือ้ประโยชน์ตอ่การพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ในปี 2560 ซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของบริษัทฯ ในการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนหลงัจากจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Banpu Power Sustainable Development Committee) เพื่อ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดบัสงูทุกคนรวมถึง
ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยธุรกิจเป็นคณะกรรมการ ซึง่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านความยัง่ยืน และนโยบายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดแผนกลยทุธ์และติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ สามารถตอบสนองตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสียอย่างครบถ้วน มีความสามารถในการแข่งขนั มีการจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม สามารถปรับตวัให้เข้ากบัการ
เปลีย่นแปลงและเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรบเชิงปฏิบัติการ โดยอ้างอิงมาตรฐาน 
AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015 ให้แก่ผู้ บริหารระดับสูง
และพนักงาน เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อ
จ าแนกและจดัล าดบัความส าคญัความคาดหวงัที่มีตอ่บริษัทฯ และก าหนดกรอบ
การด าเนินงานสามารถตอบสนองต่อความความคาดหวังเหล่านัน้ได้อย่าง
เหมาะสมครบถ้วน โดยผู้มีส่วนได้เสียหลกัของบริษัทฯ นัน้ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น คู่ค้า 
ลกูค้า ผู้ รับเหมา หน่วยงานราชการ สถาบันทางการเงิน และชุมชนรอบพืน้ที่
โครงการ จากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดอบรบเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน (Materiality 
Assessment) ที่เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยตรง เพื่อใช้ในการวางแผนการด าเนินงานก าหนดเป้าหมาย และ
ตวัชีว้ดัด้านความยัง่ยืนในระยะยาว ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนงานในการจดัท านโยบายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยน านโยบาย
จากกลุ่มบ้านปูมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจไฟฟ้า ขยายขอบเขตการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนไปสู่บริษัทลกูและ
บริษัทร่วมทนุ รวมถึงจดัท ารายงานด้านความยัง่ยืนเพื่อเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนให้แก่ผู้
มีส่วนได้เสียได้รับทราบ โดยใช้ Global Reporting Initiative (GRI) Standards เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล แม้ว่า
ข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ บางส่วนได้มีการเปิดเผยอยู่ในรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัทบ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแม ่ในสว่นของธุรกิจไฟฟา้แล้วก็ตาม 

ในขณะที่บริษัทร่วมทนุ เช่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟา้หงสา ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสยีและความคาดหวงัตา่ง 
ๆ ตัง้แต่เร่ิมเปิดด าเนินโครงการและมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะวางแผนการด าเนินงานและ
สามารถตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้เสียในพืน้ที่โครงการได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้
กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสีย ยงัจะสามารถเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร สร้างการมีสว่นร่วมของชุมชนต่อโครงการ 
รับฟังความเห็นความต้องการของคนในพืน้ที่ในการพฒันาชุมชน ทัง้ทางด้านการพฒันาทกัษะอาชีพ การประกอบธุรกิจ 
สาธารณสขุ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีเปา้หมายในการเพิ่มสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคญัในการท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ใน
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ประเทศจีน และญ่ีปุ่ น อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยทุธ์ที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนีย้งัมองหาโอกาสในการลงทนุในโครงการ
พลงังานหมนุเวียนอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐในแตล่ะประเทศให้การสนบัสนนุ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการพลงังานสะอาดที่
เพิ่มมากขึน้ในอนาคต 

10.3  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในรอบปีที่ผ่านมา 
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคู่ไปกับการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม” คือ ปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่บริษัท 
บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทในเครือยึดมัน่มาโดยตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ ด้วยเหตนุีเ้รา
จึงมุง่สร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในและนอกกระบวนการ
ผลติของบริษัทฯ 

 ด าเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขัน้ตอนด้วย “ความใส่ใจและค านึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ถกูต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
เป็นพลเมืองที่ดีในทกุพืน้ท่ีที่เราด าเนินธุรกิจ 

 พฒันาชุมชนและสงัคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง “ความต้องการท่ีแท้จริงของชมุชน” เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน
ได้มี “สว่นร่วม” เพื่อยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึน้ทัง้ในด้านระบบโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค 
อาชีพ และการศกึษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน 

 ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม 
“การศกึษาและการเรียนรู้” ให้กบัเด็กและเยาวชน ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติอยา่ง
ยัง่ยืน  

ในปี 2560 บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ได้ขยายการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพื่อตอบสนองนโยบายการใช้พลงังานหมุนเวียนหรือพลงังานที่สะอาดขึน้ โดยนอกจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ของบริษัทฯ จะปอ้นไฟฟา้สูภ่าคอตุสาหกรรมและชมุชนในท้องถ่ินนัน้ๆ แล้ว ยงัมีบทบาทส าคญัในการช่วยลด
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และลดมลภาวะทางอากาศ ซึง่สง่ผลดีตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนโดยรอบ 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในรอบปีที่ผา่นมา 
1) ร่วมกบับริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแม ่ซึง่สนบัสนนุกิจกรรมจิตอาสาของพนกังาน เช่น 

 โครงการประชารัฐ Connext ED ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในห้องเรียน โดยจดัการอบรมให้กบัครูเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนในห้องเรียนให้นา่สนใจด้วยการใช้สื่อการสอนและการน าเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่กลุ่มบ้านปูเข้าร่วม
สนับสนุนจ านวน 12 โรงเรียนในจังหวัด ขอนแก่น มหาสารคามและ
ร้อยเอ็ด 

 โครงการ CSR ideas ซึ่งเปิดโอกาสให้พนกังานน าเสนอโครงการ CSR เพื่อท าประโยชน์ต่อสงัคมโดยบริษัทฯ
สนบัสนนุเงินในการด าเนินกิจกรรม เช่น โครงการสร้างสวนนวเกษตรในวดัเก่าเมืองอทุยัธานี โครงการไปปันป่ัน 
โครงการโซลา่ป๊ัมน า้เพื่อน้อง Run for Kids เป็นต้น 

 การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในงาน 18th Thai Festival in Tokyo ในประเทศญ่ีปุ่ น  
2) Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทยอ่ย ของบ้านป ูเพาเวอร์ฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สง่เสริม

และสนบัสนนุกิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชมุชน และการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้กิจกรรมสง่เสริมการลงทนุใน
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มณฑลที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศจีน และ
เป็นการด าเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทบ้านปฯู อีกด้วย อาทิ ใน
ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไอน า้ให้กับท้องถ่ิน ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค ขัน้พืน้ฐานประเภทหนึ่งนัน้ โรงไฟฟ้าจะต้อ ง
สามารถจ่ายไอน า้ได้อย่างสม ่าเสมอไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะในฤดูหนาว ดงันัน้การบริหารการผลิตไฟฟ้าให้มีความ
มัน่คง ไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทัง้ 3 แห่งของ BIC แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
บริษัทฯ  นอกจากนี ้BIC ยงัให้การสนบัสนนุและช่วยเหลือชมุชนในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องใน
กิจกรรมตา่งๆ เช่น 

 การพฒันาด้านการศึกษา โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุน
สนับสนุนจ านวน 50,000 หยวน เคร่ืองนอนจ านวน 90 ชุดและ
กระเป๋านกัเรียนจ านวน 110 ใบ ให้แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนาน
บ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหู
หนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองกวา่ 100 คน ซึง่บริษัท
ฯ ได้ให้การสนบัสนนุตอ่เนื่องมาเป็นปีที่ 10 

 การพฒันาด้านกีฬา โรงไฟฟ้าเจิง้ติง้ (Zhengding) มอบทนุสนบัสนนุ
จ านวน 150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทเบิลเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิง้
ติง้ เพื่อสนบัสนนุนกักีฬาของสโมสรในด้านการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 

 การพัฒนาด้านชุมชน โรงไฟฟ้าหลวนหนาน (Luannan) มอบทุน
สนบัสนนุจ านวน 100,000 หยวน ให้แก่เมือง Chengzhuang ซึ่งเป็น
เมืองที่อยู่บริเวณโรงไฟฟ้า เพื่อจดัตัง้โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น า้ดื่มในเขตพืน้ที่ชนบท และเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านให้ดีขึน้ 

3) โรงไฟฟา้บีแอลซีพี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 50 มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
โดยมีการจดัประชมุกบัชมุชน และหนว่ยงานราชการเพื่อเสริมสร้างความใจ ให้ข้อมลูขา่วสารด้านการด าเนินงานและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจัดประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 3,582 คน และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสงัคม การพัฒนาชุมชนและการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมดงันี ้

 กิจกรรมปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 
9 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยในปี 2560 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร่วม
ปล่อยพันธุ์สตัว์น า้จ านวน 1,885,500 ตัว รวมถึงฟื้นฟูระบบ
นิเวศบริเวณเกาะสะเก็ดด้วยการวางปะการังเทียมจ านวน 400 
ก้อน และอนุบาล ขยายพันธุ์ปะการังจ านวน 3,000 ชิน้ เพื่อ
น าไปปลกูในพืน้ทะเลตอ่ไป 

 สนับสนุนอิฐบล็อกผสมเถ้าถ่านหินให้กับชุมชนเขาไผ่ และ
ชมุชนตากวน – อา่วประดู ่จ านวน 17,000 ก้อน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงเรือเล็ก อาทิเช่น การมอบ
ทุนการศึกษาอาชีวะจ านวน 10 ทุน โดยคัดเลือกจากผลการ
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เรียนและสามารถรับทนุตอ่เนื่องเมื่อเข้าหลกัเกณฑ์ สนบัสนนุเงินทนุเพื่อการท าอวนปมูาจ าหนา่ย 500,000 บาท
สนบัสนุนการจดัตัง้กลุ่มออมทรัพย์ประมงเรือเล็กและอบรมการท าบญัชีสหกรณ์จ านวน 870,000 บาท สร้าง
ฟาร์มเพาะพนัธุ์สตัว์น า้ให้กบัวิสาหกิจชมุชนด าเนินงาน สามารถเพาะพนัธุ์สตัว์น า้ได้ 1,290,000 ตวั เป็นต้น 

4) โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 มีพนัธกิจหลกัต่อชุมชนที่ต้องอพยพโยกย้ายและ
สญูเสียที่ท ากินในการพฒันารายได้ของครอบครัวที่ถูกโยกย้ายให้พ้นขีดความยากจนภายใน 3 ปี รายได้ของแต่ละ
ครอบครัวต้องเพิ่มขึน้ร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสงูกว่าเส้นแบ่งความ
ยากจน (poverty line) ซึง่เป็นระดบัรายได้ที่เพียงพอตอ่การด ารงชีพในปี 2563  
โรงไฟฟ้าหงสามีการจดัตัง้กองทุนพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Development Fund) 
โดยคิดค านวณเงินกองทนุจากจ านวนของถา่นหินท่ีใช้เป็นรายปี ในอตัรา 0.20 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หรือประมาณปีละ 
2.5 – 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการใช้เงินกองทนุตาม วตัถปุระสงค์หลกัคือ 
1. เพื่อพฒันาท้องถ่ินในพืน้ท่ีบ้านจดัสรรโครงการ ซึง่บริหารจดัการโดยหนว่ยงานปกครองแขวงไซยะบรีุ 
2. เพื่อโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน

แขวงไซยะบรีุ ภายหลงั เร่ิมด าเนินการผลติ 
3. เพื่อมอบให้กบักองทนุรักษาสิง่แวดล้อม (Environmental Protection Fund) 
4. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการติดตามตรวจสอบของ

หนว่ยงานสิง่แวดล้อมภายหลงัเร่ิมด าเนินการผลติ 
5. เพื่อการบริหารของหนว่ยงานรัฐที่เก่ียวข้องกบัการประชุมของคณะกรรมการ

ก ากบัโครงการ ภายหลงัเร่ิมด าเนินการผลติ 
6. เพื่อจดัหาทนุการศกึษา 5 ทนุของแตล่ะปี ให้กบัเจ้าหน้าที่รัฐ 
ซึ่งในปี 2560 โรงไฟฟ้าหงสามีกิจกรรมในการพัฒนาสงัคม ได้แก่ การเฝ้าระวงั
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน พัฒนาพืน้ที่
การเกษตรบนพืน้ท่ีสงู ศนูย์การเรียนรู้นาปงุ พฒันาพืน้ที่เลีย้งสตัว์และสง่เสริมการ
เลีย้งสตัว์ใหญ่ ส่งเสริมอาชีพอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ การเข้าถึงระบบกลไกตลาด จดัตัง้สหกรณ์ รวมถึงติดตามผลสมัฤทธ์ิของ
การด าเนินงานผา่นการด าเนินงานของอาสาสมคัรหมู่บ้าน รวมเป็นเงินสนบัสนนุ
ราว 23.4 ล้านบาท 
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บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ดีโดย
ครอบคลมุกิจกรรมส าคญัเพื่อสนบัสนนุให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้บรรลตุามเป้าหมายและการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
คณะกรรมการและผู้บริหารก ากับดูแลกิจการโดยยึดหลกับรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจดัการท่ีมีการถ่วงดลุอยา่งเหมาะสม มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงานส าคญัที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีระบบการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีระบบสือ่สารและการจดัการข้อมลูที่
มีประสทิธิภาพและปลอดภยั พร้อมทัง้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่อยา่งเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบ
ประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหาร ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและหนว่ยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ ของกลุม่บริษัท เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ได้
ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
รวมถึงมีความโปร่งใสในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน   มีการสอบทานให้รายงานทางการเงินการบัญชีและ
รายงานอื่นๆ มีความถกูต้องและเช่ือถือได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตาม
พนัธกิจและกลยทุธ์ที่ก าหนด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน
ตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ตามกรอบของ  COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม  จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ใน
ระดบัภาพรวมขององค์กรถึงระดบักิจกรรม มัน่ใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งภาพรวมของระบบ
การควบคมุภายในทัง้ 5 องค์ประกอบที่ส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และสง่เสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล 
เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบงัคบั
บญัชาที่ชดัเจน  มีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัเพื่อให้การจดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนัมีการก าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานส าคญัต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร มีระบบการให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่ือมโยงกบัผลส าเร็จของงาน สง่เสริมและให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถของ
บคุลากร เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิผล มีการจดัท าแผนพฒันารายบคุคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร 

11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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และการหมุนเปลี่ยนต าแหน่งงานต่าง ๆ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต โปร่งใส โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริต (Whistle blower) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่จะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร 
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทัง้กลุ่มผู้บริหารท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้
ก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงส าคญัในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนกังานทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในทุกด้านทัง้ที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการทจุริตคอร์รัปชนั  

พร้อมทัง้ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้โดยมีทีมบริหารความเสี่ยง
ภายใต้ฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ท าหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสีย่งทัง้จากบริษัทฯ บริษัท
ย่อย และกิจการร่วมค้าพร้อมทัง้รายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตร
มาส โดยในปี 2560 กลุม่บริษัทได้ริเร่ิมพฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่งที่ส าคญัเพื่อใช้ติดตามกิจกรรมตา่งๆ และมีแผนการรองรับ
อยา่งเหมาะสมตอ่ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ ซึง่คาดวา่จะน ามาปฏิบตัิในปี 2561 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร มีการบริหารติดตามและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคูม่ือการ
ปฏิบตัิงานตา่งๆ มีการแบง่แยกหน้าที่อยา่งชดัเจนเหมาะสม สามารถตรวจสอบซึง่กนัและกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีการ
กระจายอ านาจการบริหาร และก าหนดอ านาจอนมุตัิที่ชดัเจน มีดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่เช่ือมโยงกบัเป้าหมายของบริษัทฯ  มีการดแูลป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้ถกูน าไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน 
รวมทัง้มีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนด
นโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยให้ค านึงถึงประโยชน์สของบริษัทฯ เป็นส าคญั 
โดยพิจารณารายการเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

บริษัทฯ ได้พฒันาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั รวมถึงมีการจดัท าข้อมลูและระบบการรายงาน 
Enterprise Reporting System ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลส าคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยในการตดัสินใจได้อยา่งทนัท่วงที ภายใต้การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียว ข้องกบั
ระบบสารสนเทศ โดยมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทัง้นีม้ีการสื่อสารผ่านทาง 
Website, Google Mail เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อและรับสง่ข้อมูลข่าวสารทัง้จากภายในและภายนอก   ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนแมบ่ท IT Master Plan ที่ได้ก าหนดไว้ ให้สอดคล้องกบั Digital Technology 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีระบบในการจดัเตรียมและจดัเก็บข้อมลูที่ส าคญัส าหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาที่
มีความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มี
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ช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งอีเมล การประชาสมัพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้มีการ
ประชมุร่วมกนัเพื่อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับบคุคลภายนอก 
บริษัทฯ มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมลูและสื่อสารให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัผ่าน
ช่องทางของบริษัทฯ 

5. ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ  มีการสอบทานและติดตามโดย
หวัหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทัง้มีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการด าเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีส านกังานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสทิธิผล ประสิทธิภาพ และ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัทบ้านปู จ ากัด (มหาชน) ให้บริการด้านการ
ตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสญัญาบริการ MSA โดยมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงส าคัญของบริษัทฯ (Risk Based 
Audit) พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตา่งๆ และติดตามผลเพื่อให้มัน่ใจว่าปัญหาต่างๆ 
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ดงันี ้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ 

1.1.2  การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 











1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่
เหมาะสม 

1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท าให้เกิดความ
เสยีหายตอ่องค์กร1 

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

















                                                           
1 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.2.4 มี การสื่ อสารข้อก าหนดและบทลงโทษ ข้างต้นให้ผู้ บ ริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 



1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานก ากบัดแูล
การปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  



















1.4 มีการจัดการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มี
กระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  

1.4.2 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 















 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

  

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสมัพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน  ในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
ข้อมลูและการสือ่สาร และการติดตาม 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนุนการบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่ง
มีประสทิธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในสว่นงานที่ส าคญั ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดัเจน เป็น
ต้น   

 

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

 

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

 

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั  

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่ อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้ บ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร  
ทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ 
ในกรณีที่จ าเป็น 

 

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวลั ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์ใน
ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

 

5.3  คณ ะกรรมการและผู้ บ ริหารประเมิ นแรงจู งใจและการให้ รางวัลอย่างต่อ เนื่ อ ง  
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

 

5.4 คณะกรรมการและผู้ บ ริหารได้พิ จารณาไม่ ให้มี การสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไป  
ในการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน 

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณ ะนั ้น  โด ย แส ด ง ได้ ว่ า ราย ก า รใน ราย งาน ท า งก า ร เ งิ น มี ตั ว ต น จ ริ ง  ค รบ ถ้ ว น  
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
ถกูต้อง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

 

6.3 ราย งานทางการเงินของบ ริษั ทสะท้อนถึ ง กิ จก รรมการด า เนิ น งานของบ ริษั ท  
อยา่งแท้จริง 

 

6.4 คณะกรรมการห รือคณะกรรมการบ ริหารความเสี่ยง อนุมัติ และสื่อสารนโยบาย  
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ่งของ
วฒันธรรมขององค์กร 

 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้  อย่าง
ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดับองค์กร 
หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึง่รวมถึงความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง  

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน่  การท่ีผู้บริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เปา้หมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแล้วด้วยวา่ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม เช่น ไมต่ัง้เปา้หมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็น
ต้น 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

 

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้   

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้ น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อกา ร
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
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การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการ
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การ
จดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของ
ผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการ
ลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดการตดัสนิใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะ 
ที่มีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยมื   
การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไข 
ที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มผีลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมี
การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 





























10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หนว่ย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

10.5 บริษัทมี การแบ่ งแยกหน้าที่ ความ รับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อ ไปนี  ้ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ  
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน  การบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกมุเพื่อตดิตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ  
ที่ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกณฑ์ของ
ส านกังาน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั  



 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมอืนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length 
basis) 



 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนด
แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 



 

 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัขิองบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากร
ที่มีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ี
มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 







13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมข้ีอมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ  







13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน
ระยะเวลาขัน้ต า่ตามที่กฎหมายก าหนด  







13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการแตล่ะราย เชน่ 
การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พจิารณา 
ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ือง 
ที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 







13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  









 
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ี
เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทาน
รายการตา่ง ๆ ตามที่ต้องการ เชน่ การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ตดิตอ่เพื่อให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลู
อื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจดั
กิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  
เป็นต้น    







14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 
ได้อยา่งปลอดภยั 







 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
มีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 







15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 







 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 







16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมนิผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 







16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  







16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA) 







 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานทีเ่กิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมาย ที่ก าหนดไว้อยา่งมี
นยัส าคญั 







17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มกีารปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติ
อื่น ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมนียัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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

 

พลงังาน 1) เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 
78.64 

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

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

2. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
(BMC) 

 

ผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านป ูซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
99.99 โดยบมจ. บ้านปูเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ
บริษัทฯ 

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

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

 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 100.00 ผา่น BMC และ Banpu Coal 
Investment  Company Limited 

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

4. BMS Coal Sales  Pte. Ltd. 
(BMSCS) 

ค้ า ถ่ า น หิ น แ ล ะ ใ ห้ บ ริก า ร
เก่ียวกบัธุรกิจถ่านหิน 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 100.00 ผา่น BMS 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นผู้บริหารของ  
บมจ. บ้านป ูจ านวน 1 ทา่น คือ  
นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 

12.   รายการระหว่างกัน 



 

หน้า 126 

 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

5. Asian American Coal, Inc.  
(AACI) 

 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 100.00 ผา่น BP Overseas 
Development Company Limited 

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

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI 
จ านวน 2 ทา่น คือ  
1. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 
ในประเทศออสเตรเลยี 

1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ  100.00 ผ่ าน  Banpu Singapore Pte. 
Ltd. 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น คือ 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  
2. นางสมฤดี ชยัมงคล  
3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 

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

ผลติและจ าหนา่ยถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 45 ผา่น AACI 

2) ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 
3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ GAOHE 

จ านวน 1 ทา่น คือ นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

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

ค้าถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึง่ถือหุ้นโดยอ้อม
ร้อยละ 100 ผา่น BMS 

2) ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 
3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST 

จ านวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

9. บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี 
จ ากดั (BPIN) 

ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านป ูซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
99.99 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น คือ 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  
2. นางสมฤดี ชยัมงคล  
3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
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รายการระหว่างกนัอื่นๆ ของบริษัทฯ กบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคา
ซือ้ขายและอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ โดยที่บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ได้
แสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 

  รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี  ้

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

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

 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee  จ านวน 117,000,000.00 บาท 

 เงินปันผลจ่าย จ านวน 1,318,459,723.35 บาท  
2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จ ากดั 
 

 

บริษัทฯ ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   
มีเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด ในรูปของสญัญา
เงินให้กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมา 
ถวัเฉลีย่ บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 182,295,094.96 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 6,857,913,281.87 
บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  191,235,764.53 บาท 
3. บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จ ากดั    

    
บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จ ากดั ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีเงินปันผลรับ จ านวน 1,473,059,955.35  บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินปันผลค้างรับ จ านวน 
6,939,671,658.44 บาท 

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

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

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  172,075,050.00  บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  3,875,507.75  บาท 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 2,517,427.12  บาท  
5.  Banpu Power International Co.,Ltd. 
  

บริษัทฯ  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power International Co.,Ltd.  
(BPPI)   โดย มเีงินให้กู้ยมืแก่ BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณ
อตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาถวัเฉลีย่ บวกร้อยละ 0.5 ตอ่ปี ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 3,012,394.04  บาท  

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  75,386,361.02  บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  4,200,905.50  บาท 

 ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 10,119.84  บาท 
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1. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

6.  Macao Deyuan Ltd. บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั Macao Deyuan Ltd. ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ  จ านวน 2,065,153.49 บาท  
7. Banpu Power (Japan) Co.,Ltd. บริษัท ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power (Japan) Co.,Ltd. ดงันี ้ 

 ยอดเงินรับลว่งหน้า จ านวน  5,137,198.21  บาท 

 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee  จ านวน 48,162,801.79 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 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 352,784.02 บาท 
2. บริษัท ไทย โซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
   

บริษัทบ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   ท ารายการระหวา่งกนักบั บริษัท 
ไทยโซลา่ร์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั (TSC) มเีงินให้กู้ยมืแก่ TSC  ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาถวั
เฉลีย่ ดงันี ้ 

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 615,130.93 บาท 
3. BPP Renewable Investment 
(China) Co.,Ltd. 

บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั   ท ารายการระหวา่งกนักบั  
BPP Renewable Investment (China)  Co.,Ltd. (BPPRIC) มเีงินให้กู้ยืมแก ่
BPPRIC ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุ
ของเงินกู้ยมืมาถวัเฉลีย่ ดงันี ้

 ปี 2559  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 21,332,211.83 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 482,800,500.00 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ 23,322,319.91 บาท 
4. Banpu Renewable Singapore       
Pte., Lte.        

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

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  9,874,486.20 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 1,237,484,595.04 
บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  9,722,834.65 บาท 
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2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

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

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 774,461,520.00 บาท 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน  52,456,666.61 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  8,663,101.95 บาท 
 

3. Banpu Investment (China) Ltd. 

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

 Banpu Investment (China) Ltd ท ารายการระหวา่งกนักบั BPP 
Renewable Investment (China)  Co.,Ltd. เงินให้กู้ยมืแก่ BPP 
Renewable Investment (China)  Co.,Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ยืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืมมาถวัเฉลีย่ ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 67,279,579.34 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 1,583,579,100.00 
บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 124,013,330.37 บาท 

 ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 6,360.89 บาท 

 รายได้คา่  Management fee จ านวน  53,163,252.23 บาท 
2. Banpu Power International Limited  Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu 

Power International Limited (BPPI)  มีเงินให้กู้ยืมแก่ BPPI ในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ยมื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้จากต้นทนุของเงินกู้ยืม มาถวั
เฉลีย่ ดงันี ้ 

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 7,475,997.42 บาท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเงินให้กู้ยืม  จ านวน 202,295,395.26 บาท 

 ยอดดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน  50,123,876.22 บาท 
3. Macao Deyuan Ltd. Banpu Power Investment Co., Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Macao 

Deyuan Ltd. ดงันี ้       

 ปี 2560  มีดอกเบีย้รับ จ านวน 1,214,204.20 บาท 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท า
สญัญานัน้ๆ  โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

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

 
12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านป ู

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

(ข) คา่บริหารจดัการและการใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจากบมจ. บ้านป ู 

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

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

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

เก่ียวข้องกันมีก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี ้และเงินทดรองรับจากบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนัมีก าหนดระยะเวลาช าระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี ้โดยจะจ่ายช าระในราคาท่ีทดรอง
จ่ายแทนกนัตามมลูคา่ท่ีเกิดขึน้จริง 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี  

ความเห็นของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 

งบการเงนิที่ตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ผู้ สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า โดยมีความ
เป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และได้ปฏิบตัิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี ้ผู้สอบบญัชีเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ผู้สอบบญัชีให้ข้อสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.5 ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องโดยโจทก์ซึ่งเคยเป็นผู้พฒันา
โครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสา) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและ
บริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คดีนีอ้ยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาและในทางกฎหมายถือวา่ยงัไม่
สิน้สดุ อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งได้มีหมายนดัมายงับริษัทและบริษัทใหญ่ให้ไปฟังค าพิพากษาศาลฎีกาในวนัที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีมิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองนี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีได้ระบเุร่ืองการรวมธุรกิจเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบและได้น าเร่ืองนีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองนี ้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.2 
เร่ืองการรวมธุรกิจ กลุ่มกิจการได้จ่ายช าระค่าซือ้เงิน
ลงทุนเป็นจ านวนเงินรวม 82.33 ล้านบาท ส าหรับ
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวนสองบริษัท ซึง่บริษัททัง้สองแหง่จดทะเบียน
จัดตัง้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ บริหารของกลุ่ม
กิจการประเมินวา่การจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว
ถือเป็นการรวมธุรกิจ ตามค านิยามที่ระบไุว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง
การรวมธุรกิจ 

 

ผู้บริหารวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่ระบไุด้ที่ได้มามี
มลูคา่เทา่กบั 2,162 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่ประกอบด้วย 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 1,883.35 ล้านบาท 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิในการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้า) จ านวน 102.90 ล้านบาท และมลูค่ายตุิธรรม
ของหนีส้นิท่ีรับมามีมลูคา่เท่ากบั 2,079.67 ล้านบาท ซึ่ง
การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักลา่วเป็นส่วนหนึ่งของการปัน
สว่นต้นทนุการรวมธุรกิจ 

ผู้ สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเป็นผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบเร่ืองนี ้โดยผู้สอบ

บญัชีท าความเข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบญัชี

ดงักลา่วเพื่อให้ได้รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและ

เหมาะสม ซึ่งได้ด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนีใ้น

เพื่อให้ได้หลกัฐานเก่ียวกบัการที่ผู้บริหารประเมินการรวม

ธุรกิจและวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบไุด้ที่ได้มา

และหนีส้นิท่ีรับมา  

 ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารส าหรับการซือ้
เงินลงทนุในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนของสองบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนวา่เป็นการรวมธุรกิจ  

 ประเมินความเหมาะสมของการระบสุินทรัพย์ที่ได้มา
และหนีส้ินที่รับมา ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ รวมถึงประเมิน
ขัน้ตอนการก าหนดมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่
ได้รับท่ีจดัท าขึน้โดยผู้บริหาร   

 ทดสอบการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน รวมทัง้ 
สอบถามเชิงทดสอบผู้ บริหารในการใช้ดุลยพินิจ
เก่ียวกับข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้ บริหารใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ข้อมูลที่
เก่ียวกับประมาณการราคาขายต่อหน่วย ก าลงัการ
ผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ
โครงสร้างการลงทุนในอนาคต  รวมทัง้การ
เปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่ส าคัญกับสัญญาที่
เก่ียวข้องและแหลง่ข้อมลูภายนอก  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ผู้สอบบญัชีให้ความสนใจในเร่ืองมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ที่เกิดขึน้จาก
การรวมธุรกิจเนื่องจากในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมอาศยั
วิ ธีการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมและข้อสมมติฐานซึ่ ง
เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้ บริหาร ข้อ
สมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้ บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า 
ประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย ก าลังการผลิตของ
โรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของก าไร ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โครงสร้างการ
ลงทนุในอนาคต และความเสี่ยงของภาวะตลาดที่สามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมลูที่เปิดเผยโดยทัว่ไป  

 

 ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบ
กับข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่
สามารถอ้างอิงได้จากข้อมลูที่เปิดเผยโดยทัว่ไป  

จากผลการปฏิบตัิตามวิธีการดงักลา่วผู้สอบบญัชีพบวา่การ
ประเมินว่าการซือ้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจนัน้
เหมาะสมตาม ค านิยามของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัที่ 3 อีกทัง้พบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไป
ตามวิธีการบญัชีในเร่ืองการรวมธุรกิจ 

 

ข้อมูลอืน่  

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มร่วมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนัน้ ผู้สอบบญัชีคาดวา่จะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 

ความเห็นของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอื่น และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้
ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอา่นและ
พิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีหรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมกีารแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 

เมื่อผู้สอบบญัชีได้อา่นรายงานประจ าปี หากผู้สอบบญัชีสรุปได้วา่มกีารแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ผู้สอบบญัชีต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น 
เพื่อให้สามารถจดัท า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
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การด าเนินงานตอ่เนื่อง เว้นแตก่รรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่กิจการและบริษัท หรือหยดุด าเนนิงาน หรือไมส่ามารถ
ด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่
กิจการและบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผู้ สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการ หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหลา่นี ้ 

ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีได้ใช้ดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการ
สงัเกต และสงสยัเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีรวมถงึ 

 ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิ ธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสีย่งที่ไมพ่บข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมา
จากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
ของกลุม่กิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี 
และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงาน
ตอ่เนื่องหรือไม ่ถ้าผู้สอบบญัชีได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ผู้สอบบญัชีต้องกลา่วไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบญัชีถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผย
ดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเห็นของผู้สอบบญัชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบญัชีขึน้อยู่กบัหลกัฐานการ
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สอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตใุห้กลุม่กิจการและบริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการ
น าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร  

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ผู้สอบบญัชีรับผิดชอบตอ่การก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่กิจการ ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว
ตอ่ความเห็นของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซึ่ง
รวมถึงประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหาก
ผู้สอบบญัชีได้พบในระหวา่งการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง ผู้สอบบญัชีเช่ือว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ สอบบญัชีและมาตรการที่ผู้ สอบบญัชีใช้เพื่อ
ป้องกนัไมใ่ห้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ซึ่งได้อธิบายเร่ือง
เหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ผู้สอบบญัชีพิจารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของเพราะการกระท าดงักลา่ว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการ
สือ่สารดงักลา่ว   



 

หน้า 138 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

หน่วย: พนับาท 

 

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560” 

 

 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2558
ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,129,197     2.63 1,152,784     2.68 1,159,614   3.97
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 22,084          0.05 9,501            0.02 18,123        0.06
เงินลงทนุระยะสัน้ 180,522        0.42 329,587        0.77 1,775,580   6.08
ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ สทุธิ 1,210,502     2.82 1,028,478     2.39 1,169,884   4.01
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 13,440          0.03 13,074          0.03 7,334          0.03
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัที่คาดว่าจะได้รับภายใน 1 ปี 714,382        1.66 1,451,267     3.38 1,446,393   4.95
เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 16,154          0.04 16,528          0.04 26,853        0.09
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั -               - 238,100        0.55 185,505      0.64
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน 257,745        0.60 669,670        1.56 - -
เชือ้เพลงิ 421,858        0.98 442,114        1.03 355,464      1.22
วัสดุส ารองคลงั 67,202          0.16 45,248          0.11 52,692        0.18
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 312,362        0.73 409,609        0.95 135,441      0.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,345,448 9.11 5,805,960 13.51 6,332,883 21.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทอ่ืน -               - 824,479        1.92 - -
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 7,132,811     16.60 6,596,298     15.35 6,043,525   20.70
เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 179,705        0.42 378,006        0.88 260,337      0.89
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -               - -               - - -
เงินลงทนุในการร่วมค้า 18,399,943   42.83 17,268,261   40.19 8,823,890   30.22
เงินลงทนุอ่ืน สทุธิ 2,765,147     6.44 1,077,955     2.51 220,630      0.76
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 11,993,462   27.92 8,443,230     19.65 5,912,990   20.25
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี สทุธิ 769,223        1.79 818,953        1.91 769,988      2.64
ค่าความนิยม 41,447          0.10 49,730          0.12 58,469        0.20
สทิธินการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า สทุธิ 227,479        0.53 139,274        - -              -
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1,842,981 4.29 1,560,710 3.63 777,117 2.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 43,352,198 90.89 37,156,896 86.49 22,866,946 78.31
รวมสินทรัพย์ 47,697,646 100.00 42,962,856 100.00 29,199,829 100.00



 

หน้า 139 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

หน่วย: พนับาท 

 

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560” 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2558
ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,323,600     4.87 2,435,297     5.67 449,624      1.54
เจ้าหนีก้ารค้า 589,195        1.24 393,757        0.92 309,082      1.06
เงินทดรองรับและเจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 3,662            0.01 1,758            0.00 55,351        0.19
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั -               - -               - 14,882,807 50.97
เงินกู้ยมืจากบริษัทอ่ืน -               - -               - - -
เงินปันผลค้างจา่ย -               - -               - - -
สว่นของเงินกู้ยมืที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 347,607        0.73 53,746          0.13 39,697        0.14
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 73,488          0.15 68,666          0.16 129,396      0.44
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 1,854,853     3.89 1,879,192     4.37 1,609,639   5.51
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,192,405 10.89 4,832,416 11.25 17,475,596 59.85

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะยาว สทุธิ 2,550,111     5.35 107,492        0.25 173,225      0.59
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตัดบญัชี สทุธิ 142,021        0.30 109,460        0.25 55,809        0.19
ส ารองค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงาน 28,294          0.06 32,483          0.08 25,578        0.09
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,720,426 5.70 249,435 0.58 254,612 0.87
รวมหนีสิ้น 7,912,831 16.59 5,081,851 11.83 17,730,208 60.72



 

หน้า 140 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

หน่วย: พนับาท 

 
 
 

หมายเหต:ุ เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯส าหรับสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560” 

  

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2558
ร้อยละ

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

31,044,920   30,956,920   19,956,920 
ทนุที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว
หุ้นสามญัจ านวน 3,048,355,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2559 หุ้นสามญัจ านวน 3,045,692,000  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 (พ.ศ. 2558 หุ้นสามญั 1,297,199,500 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 30,483,550   63.91 30,456,920   70.89 12,971,995 44.42
สว่นเกินมลูค่าหุ้น 7,192,115     15.08 7,157,230     16.66 307,850      1.05
สว่นเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั (1,978,582)   (4.15)    (1,978,582)   (4.61)    (1,978,582)  (6.78)      
ส ารองจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22,932          0.05 -               -       -              -         
ก าไรสะสม -

จดัสรรแล้ว -
- ส ารองตามกฎหมาย 1,146,200     2.40 905,200        2.11 602,200      2.06
ยงัไม่ได้จดัสรร 4,396,833     9.22 2,158,914     5.03 (58,072)       (0.20)      

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น (2,256,770)   (4.73)    (1,528,519)   (3.56)    (1,000,192)  (3.43)      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 39,006,278 81.78 37,171,163 86.52 10,845,199 37.14
สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 778,537 1.63 709,842 1.65 624,422 2.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 39,784,815 83.41 37,881,005 88.17 11,469,621 39.28
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,697,646 100.00 42,962,856 100.00 29,199,829 100.00



 

หน้า 141 
 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

หน่วย: พนับาท 

 
  

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

ของรายได้
 พ.ศ. 2559

ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2558

ร้อยละ

ของรายได้

รายได้รวม 10,758,036 100.00 9,792,574 100.00 8,109,696 100.00

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6,419,277     65.55 5,541,646     56.59 5,629,905   69.42

ต้นทนุขายและการให้บริการ (4,879,362)   (49.83)  (3,604,680)   (36.81)  (3,586,256)  (44.22)    

ก าไรขัน้ต้น 1,539,915    15.73 1,936,966    19.78 2,043,649   25.20

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (1,169,042)   (11.94)  (1,100,686)   (11.24)  (824,348)     (10.16)    

เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า -               - -               - -              -

เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน 20,650          0.21 15,885          0.16 4,311          0.05

รายได้ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ 672,150        6.86 648,773        6.63 525,516      6.48

ดอกเบีย้รับ 48,557          0.50 94,346          0.96 55,499        0.68

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น (84,844)        (0.87)    (21,259)        (0.22)    (725)            (0.01)      

ดอกเบีย้จา่ย (101,702)      (1.04)    (419,926)      (4.29)    (221,092)     (2.73)      

ต้นทนุทางการเงินอ่ืน (3,904)          (0.04)    -               -       -              -         

สว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้า 3,682,246     37.60   3,513,183     35.88 1,895,190   23.37

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,604,026    47.02 4,667,282    47.66 3,478,000   42.89

ภาษีเงินได้ (361,815)      (3.69)    (394,507)      (4.03)    (554,626)     (6.84)      

ก าไรส าหรับปี 4,242,211    43.32 4,272,775    43.63 2,923,374   36.05    

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนภายหลัง

- การวัดมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน -               -       (12,017)        (0.12)    -           -       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี

- ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -               - -               - (4,023)         (0.05)      

- สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนจากการร่วมค้า (381,007)      (3.89)    268,625        2.74 794,200      9.79       

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (366,126)      (3.74)    (846,181)      (8.64)    461,048      5.69       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี (747,133)     (7.63)   (589,573)     (6.02)   1,251,225   15.43    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,495,078    35.69 3,683,202    37.61 4,174,599   51.48    

การแบ่งปันก าไร

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,154,634     42.43 4,138,126     42.26 2,074,615   25.58     

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 87,577          0.89 134,649        1.38 848,759      10.47     

4,242,211     43.32 4,272,775     43.63 2,923,374   36.05     

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,426,383     34.99 3,597,782     36.74 2,780,643   34.29     

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 68,695          0.70 85,420          0.87 1,393,956   17.19     

3,495,078     35.69 3,683,202     37.61 4,174,599   51.48     

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.364 1.743 2.464

ก าไรต่อหุ้นขัน้ปรับลด 1.364 1.743 2.464
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

หน่วย: พนับาท 

 
  

พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
 ก าไรส าหรับปีกอ่นภาษีเงินได้ 4,604,026 4,667,282 3,478,000
 ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 509,933 428,221 546,238
 ค่าเผ่ือสงสยัหนีจ้ะสญู 81,877 -               -              
 ค่าเผ่ือความเคลือ่นไหวช้าของวัสดุส ารองคลงั 1,469 1,572 -              
 ดอกเบีย้รับ (48,557)        (94,346)        (55,499)       
 ดอกเบีย้จา่ย 101,702        419,926        221,092
 ต้นทนุทางการเงินอ่ืน 3,904            -               -              
 สว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้า (3,682,246)   (3,513,183)   (1,895,190)  
 เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า -               -               -              
 เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืน (20,650)        (15,885)        (4,311)         
 ขาดทนุสทุธิจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ (795)             148               464
 ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 301               -               -              
 ตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 17,862          42,745          4,488
 การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22,932          -               -              
 ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -               -               7,714
 (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -               3,820            (4,857)         
 (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึนจริง 84,308          (270,175)      83,265
กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงนิทุนหมุนเวียน 1,676,066 1,670,125 2,381,404
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ (147,580)      262,345        525,969
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั (366)             (5,740)          1,087
เงินทดรองจา่ยแกกิ่จการที่เก่ียวข้อง 123,385        10,325          (205,655)     
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในเชือ้เพลงิและวัสดุส ารองคลงั 18,781          (80,778)        251,259      
(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 231,834        28,893          (69,528)       
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (859,214)      138,861        (10,840)       
เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีก้ารค้า 195,438        84,004          131,865      
เงินทดรองรับและเจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 1,904            (4,610)          (46,378)       
 ส ารองค่าใช้จย่ผลประโยชน์พนักงาน (4,189)          3,986            16,296        
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (246,601)      (10,559)        129,132
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 989,458      2,096,852    3,104,611
    การจา่ยดอกเบีย้ (98,468)        (468,909)      (170,011)     
    การจา่ยภาษีเงินได้ (288,596)      (533,035)      (583,574)     
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 602,394      1,094,908    2,351,026
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

หน่วย: พนับาท 

  

พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จา่ย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการใช้ (12,583)        8,621 (18,123)       
เงินสด (รับ) จา่ยสทุธิจากเงินลงทนุระยะสัน้ 149,065 1,445,993 (771,445)     
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั 28,533 130,191 334,539      
เงินสดจา่ยส าหรับเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการที่เก่ียวข้องกนั -               (198,749)      (408,571)     
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน -               624,537        -              
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกบ่ริษัทอ่ืน (273,540)      (1,315,279)   -              
เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทอ่ืน (493,936)      (841,142)      -              
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในการร่วมค้า (993)             (8,287,909)   (5,467,780)  
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (2)                 -               -              
เงินสดรับสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ -               -               11,470        
เงินสดจา่ยสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ (18,508)        (31,063)        -              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุอ่ืน -               42,294          -              
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุอ่ืน (326,511)      (862,327)      (73,157)       
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (2,547,736)   (2,963,509)   (837,932)     
เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 941               174               146             
ดอกเบีย้รับ 58,909          53,072          57,783        
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยกิจการร่วมค้า
และบริษัทร่วม 2,660,000     3,058,601     1,500,000   
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอ่ืน 20,560          15,885          4,311          
เงินจา่ยลว่งหน้าเพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า (907,858)      (1,041,443)   (367,935)     
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1,663,659)   (10,162,053) (6,036,694)  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,732,678     3,943,432     34,061        
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (5,868,141)   (1,936,075)   (234,963)     
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั -               11,487,023   11,801,825 
เงินสดจา่ยคืนจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั -               (26,369,830) (460,000)     
เงินสดจา่ยจากเงินกู้ยมืระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน -               (704,028)      -              
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,850,155     -               -              
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (80,893)        (49,797)        (20,543)       
 เงินสดจา่ยส าหรับต้นทนุทางการเงินอ่ืน (21,673)        -               -              
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั  -               24,334,305   -              
เงินสดรับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทภายใต้ BPP-W และ BPP-ESOP 124,219        -              
เงินปันผลจา่ยของบริษัทยอ่ยให้แกส่ว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม -               -               (326,150)     
เงินปันผลจา่ยให้แกผู่้ถือหุ้นของบริษัท (1,675,715)   (1,606,123)   (6,730,809)  
เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,060,630     9,098,907     4,063,421
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (545)             31,762          377,753
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (23,042)        (38,592)        14,948
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,152,784 1,159,614 766,913
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 1,129,197 1,152,784 1,159,614
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13.3 อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ 2558 

 

 
 

หมายเหต ุ 

*เงินปันผลประจ าปีจ านวนเงินรวม 1,829 ล้านบาท ส าหรบัการด าเนินงานประจ าปี 2560 ซ่ึงได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 3,048,235,000  หุ้น เป็นจ านวนเงิน 914 ล้านบาท ดงันัน้คงเหลือการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ในงวดอีกหุ้นละ 0.30  บาท ใหผู้้ถือหุ้นจ านวน 3,050,881,700 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน 915 ล้านบาท คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 44 ของก าไรสทุธิรวม ทัง้นีจ้ านวนหุ้นดงักล่าวยงัไม่รวมหุ้นทีอ่าจจะเพ่ิมข้ึนจากการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญั
ของใบส าคญัแสดงสิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัท บ้านป ู จ ากดั (มหาชน)  (BPP-W) และ  
การเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 

 

พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง 
(Liquidity ratio)
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.84              1.20              0.36            
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.49              0.52              0.24            
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.12              0.10              0.19            
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 5.67              5.00              3.83            
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 63.53            72.07            94.01          
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื 9.99              8.05              6.72            
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ 36.02            44.72            53.58          
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ 9.93              10.26            18.84          
ระยะเวลาช าระหนี ้ 36.26            35.10            19.11          
Cash Cycle 63.28            81.69            128.49        

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability ratio)
อตัราก าไรขัน้ต้น 23.99            34.95            36.30          
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 70.46            83.84            61.76          
อตัราก าไรอ่ืน 40.33            43.41            30.58          
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร 0.13              0.24              0.68            
อตัราก าไรสทุธิ 38.62            42.26            25.58          
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.70            16.77            16.44          

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน
(Efficiency ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 9.17              11.47            8.29            
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร 45.65            63.61            46.52          
อตัราหมนุของสนิทรัพย์ 0.24              0.27              0.32            

อตัราสว่นหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 0.20              0.13              1.55            
อตัราสว่นหนีส้ทุธิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 0.10              0.03              1.10            
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 10.05            4.47              18.26          
อตัราการจา่ยเงินปันผล 44.00* 57.00            116.11        
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินของบริษัท 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 2559
สรุปได้ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 2559 

 
1.1  รายได้จากการขาย ต้นทนุขาย และก าไรขัน้ต้น 

รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน า้และอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทัง้ 3 แหง่และ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

100% Basis 

ปริมาณขายไฟฟ้า  
(GWh) 

ปริมาณขายไอน า้และอื่นๆ 
(ล้านตนั) 

ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหนิ 
(หยวนต่อตัน) 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 
โรงไฟฟ้า Zhending CHP 419.74 424.12 0.88 0.89 490.95 341.45 
โรงไฟฟ้า Luannan CHP 509.60 503.55 1.22 1.21 595.61 375.93 
โรงไฟฟ้า Zouping CHP 566.99 550.17 3.25 2.93 712.69 486.88 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 173.73 27.58 n/a n/a n/a n/a 

 

สรุปผลการด าเนินงานรวม     
 (หนว่ย: ล้านบาท) 

2560 
 

2559 

รายได้จากการขาย 6,419 5,542 
ต้นทนุขาย (4,879) (3,605) 

ก าไรขัน้ต้น 1,540 1,937 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (1,169) (1,101) 
สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม 3,682 3,513 
รายได้อื่น 657 739 
ต้นทนุทางการเงิน (106) (420) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,604 4,667 
ภาษีเงินได้ (362) (395) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 4,242 4,273 
สว่นของบริษัทใหญ่ 4,155 4,138 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 87 135 

ก าไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท) 1.364 1.743 
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รายได้จากการขายรวมจ านวน 6,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้ของรายได้ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจ านวน 5,760 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 659 ล้านบาท  สทุธิกบัผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงิน
สกลุหยวนตอ่เงินสกลุบาท 

 

ปริมาณขายไฟฟ้าในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเพิ่มขึน้จ านวน 18.49 กิกะวตัต์ชัว่โมง และปริมาณการขาย
ไอน า้เพิ่มขึน้ จ านวน 0.32 ล้านตนั กอปรกบัอตัราคา่ไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน า้เฉลี่ยที่สงูขึน้ โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ
กิโลวตัต์ชัว่โมง เท่ากบั 0.38 หยวน (ปี 2559: เท่ากบั 0.36 หยวน) เพิ่มขึน้ 0.02 หยวน  หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 6  
ราคาขายเฉลี่ยไอน า้ต่อตนั เท่ากบั 93.77 หยวน (ปี 2559: เท่ากบั 83.69 หยวน) เพิ่มขึน้ 10.08 หยวน หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 12  โดยราคาขายดงักลา่วได้ปรับตวัเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของราคาตลาดของถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลิง
หลกั  

 

ปริมาณขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้จ านวน 146.15 กิกะวตัต์ชัว่โมง เกิดจากจ านวนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน ในระหว่างปีมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ที่ด าเนินการ
แล้วจ านวน 5 โครงการ (ปี 2559: จ านวน 3 โครงการ) 

 

ตลอดจนผลกระทบจากการออ่นคา่ของเงินสกลุหยวนตอ่สกุลเงินบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของสกุลเงินหยวน
ต่อสกุลเงินบาทอยู่ที่ 5.03 บาท (ปี 2559: เท่ากบั 5.31 บาท ) สง่ผลให้รายได้รวมเมื่อแปลงค่าจากสกุลเงินหยวน
เป็นเงินสกลุบาทมีจ านวนเงินลดลง 

 

ต้นทนุเฉลี่ยถ่านหิน 619 หยวนต่อตนั (ปี 2559: ที่ 401 หยวนต่อตนั) เพิ่มขึน้ร้อยละ 54 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ต้นทนุ
ถ่านหินได้ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

อตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 24 (ปี 2559: ร้อยละ 35) ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลจากการ
เพิม่ขึน้ของต้นทนุถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลงิหลกัของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมตามที่กลา่วไว้ข้างต้น  

 

1.2 คา่ใช้จา่ยในการบริหารรวม 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทยีบกบัปีกอ่น สว่นใหญ่
เกิดจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 การตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 81 ล้านบาท ของลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมโดยพิจารณา จาก
ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง  

1.2.2 คา่ตดัจ าหนา่ยของคา่สทิธิในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า เพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท เกิดจากการซือ้
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในระหว่างปีและได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 5 
โครงการ  

1.2.3 คา่บริหารจดัการเพิม่ขึน้จ านวน 9 ล้านบาท เป็นคา่ใช้จา่ยภายใต้สญัญาหลกัในการให้บริการระหวา่ง
บริษัทและบริษัทใหญ่ โดยได้เร่ิมคดิคา่บริการดงักลา่วตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2560 
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1.2.4 ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึน้จ านวน 90 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และส านกังานกรุงเทพ เพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้านบาทและ 26 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่ง
เป็นไปตามการเติบโตของบริษัท อีกทัง้การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยพนกังานจ านวน 34 ล้านบาท จากสว่น
ของโรงไฟฟ้าและโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ น เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
ซึง่เป็นไปตามการขยายตวัที่เพิ่มขึน้ในการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัท 

1.2.5 ลดลงจ านวน 145 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนมีคา่ธรรมเนยีมวชิาชีพ คา่ที่ปรึกษาทางการเงิน 
รวมถงึคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นตอ่สาธารณะ 

1.2.6 อื่นๆ จ านวน 26 ล้านบาท 
 
1.3 การรับรู้ผลก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ านวน 3,682 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้ผลก าไรของ BLCP 

จ านวน 1,487 ล้านบาท และจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภไูฟ จ านวน 2,234 ล้านบาท ในขณะที่รับรู้ผลขาดทนุ
จากโรงไฟฟ้าในประเทศจีนที่อยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง จ านวน 36 ล้านบาท และจากบริษัทที่ถือเงินลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 3 ล้านบาท 

 

การรับรู้ผลก าไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 169 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5 เทียบกบัปีก่อน สว่นใหญ่มาจาก
สว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภไูฟ ที่เพิ่มขึน้จ านวน 761 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้
และสามารถผลติไฟฟ้ามากขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 
3 ล้านบาท สทุธิกบัการลดลงของสว่นแบง่ก าไรจาก  BLCP  จ านวน  577  ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 4 
ของปี หนว่ยผลติที่ 1 มีการหยดุซอ่มใหญ่ตามแผนงาน (Major Overhaul) และโรงไฟฟ้าในประเทศจีนที่อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง จ านวน 18 ล้านบาท 

 

1.4 รายได้อื่นๆ จ านวน 657 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1.4.1 รายได้ดอกเบีย้รับ จ านวน 49 ล้านบาท 
1.4.2 รายได้ค่าบริหารจัดการจ านวน 184 ล้านบาทเป็นรายได้ค่าบริหารจัดการที่คิดกับบริษัทที่

เก่ียวข้องกนัและการร่วมค้า 
1.4.3 รายได้ค่าเช่ือมต่อท่อไอน า้ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 359 ล้านบาท 
1.4.4 รายได้อื่น จ านวน 150 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลจ านวน 79 ล้านบาท 

รายได้จากการขายเถ้าถ่านของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน  จ านวน 
23 ล้านบาท ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ภายใต้
รูปแบบ TK (Tokumei Kumiai) จ านวน  21 ล้านบาทและอื่นๆ จ านวน 27 ล้านบาท ตามล าดบั 

1.4.5 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ จ านวน 85 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่า ณ วนัสิน้ปีของเงินให้กู้ ยืมในสกุลเงินหยวนแก่
บริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าลงในระหว่างปีของเงินสกุล
หยวน ตอ่เงินสกลุบาทไทย  
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1.5 ดอกเบีย้จ่ายจ านวน  106 ล้านบาท ลดลง 314 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ทัง้จ านวนใน
ระหวา่งไตรมาส 4 ของปีก่อน 

 

1.6 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 362 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปีก่อน 
1.6.1 ลดลงจ านวน  170 ล้านบาท เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานลดลงของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
1.6.2 เพิ่มขึน้จ านวน 130 ล้านบาท จากการลดลงของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่

เกิดจากขาดทนุสะสมทางภาษีที่จะใช้ได้ในอนาคต ซึง่ไมม่ีการรับรู้เพิ่มขึน้ในปีนี  ้
1.6.3 เพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท เกิดจากรายการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนซึ่งมีภาระภาษีที่ต้องช าระ และภาษีที่เพิ่มขึน้จากเงินปันผลรับจากโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

1.7 ก าไรสทุธิรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  16 ล้าน
บาท 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (Earnings Per Share) เทา่กบั 1.364 บาทตอ่หุ้น (ปี 2559: เทา่กบั 1.743 บาทตอ่หุ้น)   

 
2. งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
 

2.1 สินทรัพย์รวมจ านวน 47,698 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,735 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 1,129 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 2 (ดู
ค าอธิบายในข้อ 4  เร่ืองงบกระแสเงินสดรวม) 

 เงินลงทนุระยะสัน้เป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลดลง
จ านวน 149 ล้านบาท  

 เงินปันผลค้างรับท่ีคาดวา่จะได้รับภายในหนึ่งปีและสว่นที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั  
จ านวน 714 ล้านบาทและ 7,133 ล้านบาท ตามล าดบั รวมทัง้สิน้ 7,847 ล้านบาท เป็นเงินปันผล
ค้างรับจากการร่วมค้า ลดลงจ านวน 200 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการได้รับช าระเงินปันผล 
จ านวน 1,700 ล้านบาท และจากการรับรู้รายได้จากการประกาศจ่ายปันผลในระหว่างปีจ านวน 
1,500 ล้านบาท 

 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องลดลง จ านวน 238 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
ที่ร่วมลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยให้กู้ เพิ่มในระหวา่งปี
จ านวน 169 ล้านบาท  รับช าระคืนเงินกู้จ านวน 28 ล้านบาท และการแปลงเงินให้กู้ยืมและเงินทด
รองจ่ายเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า จ านวน 289 ล้านบาท และจ านวน 94 ล้านบาท ตามล าดบั 
รวมถึงก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริง จ านวน 4 ล้านบาท  
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 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บริษัทอื่น จ านวน 258 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,236 ล้านบาท 
เป็นเงินให้กู้ยืมในสกลุเงินหยวนแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการโอนหุ้นให้กับกลุ่มบริษัท จึงบันทึกเป็นเงินให้กู้ แก่บริษัทอื่น เพิ่มขึน้
จ านวน 258 ล้านบาท จากการให้กู้ยืมในระหว่างปี และลดลงจ านวน 1,494 ล้านบาท จากการจดั
ประเภทรายการใหม่จากบริษัทอื่นเป็นบริษัทย่อย หลงัจากท าการโอนหุ้นให้แก่กลุม่บริษัทเรียบร้อย
แล้ว  

 เงินลงทนุในการร่วมค้า จ านวน 18,400 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,132 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 7 เกิด
จากการลงทนุเพิ่มในโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 290 ล้านบาท  
การรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากการร่วมค้าสทุธิกบัเงินปันผลรับในระหวา่งปีจ านวน 1,223 ล้านบาท สว่น
แบง่ก าไรเบด็เสร็จอื่นจากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด 187 ล้านบาท รวมถึงขาดทนุจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 568 ล้านบาท 

 เงินลงทนุอื่น จ านวน 2,765 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,687 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 157 เป็นการลงทนุ
ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบของ TK (TOKUMEI 
KUMIAI) Agreement เพิ่มขึน้จ านวน 1,829 ล้านบาท สทุธิกบัขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่
เกิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี จ านวน 142 ล้านบาท  

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิจ านวน 11,993 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,550 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
42 จากการซือ้ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 2 แหง่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 1,884 ล้านบาท และการลงทนุเพิ่มในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 2,600 ล้านบาท สทุธิกบัการตดัจ าหนา่ยและการโอนย้าย
ประเภทรายการจ านวน 210 ล้านบาท คา่เสือ่มราคาส าหรับปีจ านวน 463 ล้านบาท รวมถึงขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่งบการเงินจ านวน 261 ล้านบาท    

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 1,843 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 282 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 18 สว่นใหญ่เกิดจากมีเงินทดรองจ่ายส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้ จ านวน 293 ล้านบาท  มีการจดัประเภทใหม่ของภาษีซือ้ที่อยู่ระหว่างการขอคืนของ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน   มาเป็นสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียน จ านวน 427 ล้านบาท ค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึน้ 110 ล้านบาท จากการขยายสว่น
งานของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน และรายได้เงินสนบัสนุนค้างรับของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  จ านวน 463 ล้านบาท ตามล าดบั สทุธิ
กบัของการลดลงจากการจดัประเภทใหมข่องรายการเงินจา่ยลว่งหน้าคา่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 924 ล้านบาทไปเป็นเงินลงทุนอื่น และการจัดประเภทใหม่ของ
คา่ใช้จ่ายจา่ยลว่งหน้าให้กบัผู้ รับเหมา จ านวน 79 ล้านบาทไปเป็นเงินให้กู้ยืมแกบ่ริษัทอื่นตามการสิน้สดุ
ของสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท ไทย โซล่าร์ คอนซลัแตนท์ จ ากัด และได้จ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท
ดงักลา่วคืนแก่ผู้ขายและการลดลงจากรายการอื่นๆ จ านวน 8  ล้านบาท 
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2.2 หนีส้ินรวมจ านวน 7,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,831 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,324 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาท จากการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ ให้แก่ธนาคาร 

 สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 348 ล้านบาท และจ านวน 2,443 ล้านบาท ตามล าดบัรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,791 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้สทุธิ 2,737 ล้านบาท  จากการกู้ยืมเพิ่มจ านวน 2,832 ล้านบาท(สทุธิกบัคา่ธรรมเนียม
ในการจดัหาเงินกู้ยืม) สทุธิกบัการช าระคืนเงินกู้ยืมระหวา่งปีจ านวน 81 ล้านบาท และผลจากก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการแปลงคา่ ณ วนัสิน้ปี  จ านวน 14 ล้านบาท 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น จ านวน 1,855 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท เกิดจากเงินท่ีรับลว่งหน้าจากกลุม่
ลกูค้าผู้ใช้ไอน า้ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 115 ล้านบาท 
และคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆลดลง จ านวน 26 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการรับรู้หนีส้นิคงค้างจากการซือ้
เงินลงทุนเพิ่ม จ านวน 28 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 89 ล้านบาท 

 

2.3 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน  39,785  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,904 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ถือหุ้นรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพิม่ขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 จ านวน 4,155 ล้านบาท 
 เพิ่มขึน้จากการเพิม่ทนุจ านวน 62 ล้านบาท จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัภายใต้โครงการ BPP-W 

และ BPP-ESOP ในระหวา่งปี 
 เพิ่มขึน้จากสว่นของส ารองการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ านวน 33ล้านบาท 
 เพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของตราสารอนพุนัธ์ที่เป็นการป้องกนัความเสีย่งทาง

การเงิน จ านวน 187 ล้านบาท 
 เพิม่ขึน้จากสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ จ านวน 69 ล้านบาท 
 ลดลงจากผลขาดทนุการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยที่แสดงเป็นเงินตราตา่งประเทศ จ านวน 

915 ล้านบาท 
 ลดลงจากสว่นแบง่การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้บริษัทใหญ่ จ านวน 10 ล้านบาท 
 ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,676 ล้านบาท 

 
3. งบกระแสเงนิสดรวมส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 

งบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีเงินสดสทุธิลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 จ านวน 24 ล้านบาท (รวมผลขาดทนุของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ จ านวน 23 ล้านบาท) โดย
แยกเป็น 

3.1 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 602 ล้านบาท มีกิจกรรมด าเนินงานส าคญัดงันี ้ 
 รับช าระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอน า้ จ านวน 6,600 ล้านบาท 
 จ่ายช าระเจ้าหนีแ้ละผู้ รับเหมา จ านวน 5,478 ล้านบาท 
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 จ่ายดอกเบีย้จ านวน 105 ล้านบาท 
 จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 289 ล้านบาท 
 อื่นๆ จ านวน 126 ล้านบาท 

 

3.2 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวนเงิน 1,664 ล้านบาท มีสาระส าคญัดงันี ้ 
 ลงทนุในเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และโครงการระหวา่งด าเนินการจ านวน 2,548 ล้านบาท 
 ลงทนุเพิ่มในเงินลงทนุในกิจการพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จ านวน  346  ล้านบาท 
 ให้กู้ยมืแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องและบริษัทอื่น จ านวน  767 ล้านบาท 
 จ่ายเงินคา่พฒันาโครงการพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 908 ล้านบาท 
 เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นจ านวน 2,681 ล้านบาท 
 รับคืนเงินให้กู้ยมืแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 29 ล้านบาท 
 เงินรับจากดอกเบีย้รับและอื่น ๆ จ านวน 195 ล้านบาท 

3.3 เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,061 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคาร จ านวน  8,583 ล้านบาท 
 จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวจากธนาคาร จ านวน 5,949 ล้านบาท 
 จ่ายต้นทนุทางการเงินอื่นๆ จ านวน 22 ล้านบาท 
 เงินสดรับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทภายใต้โครงการ BPP-W และ 
 BPP-ESOP จ านวน 124 ล้านบาท 
 จ่ายเงินปันผล จ านวน 1,676 ล้านบาท 

 

4 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 สะท้อนถึงศกัยภาพของบริษัทฯ ในการสร้างมลูคา่เพิ่มอยา่งยัง่ยืน ผา่นการปรับปรุงและ
พฒันาประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการอยู ่การบริหารและพฒันาโครงการตา่งๆ ให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ได้ตามแผน รวมทัง้การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความเติบโตโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ  ในปี 2560 
บริษัทฯ สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตรวมเป็น 2,068 เมกะวตัต์ (ตามสดัสว่นการถือหุ้น) และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
พฒันากว่าอีก 721 เมกะวตัต์ ทัง้นีด้้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และอตัราหนีส้ินต่อทนุที่อยู่ในระดบัต ่าสะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสในการจดัหาเงินทนุเพื่อการเติบโตให้บรรลตุามเป้าหมาย 4,300 เมกะวตัต์ 

บริษัทฯ รายงานผลก าไรสทุธิ 4,155 ล้านบาทซึง่ได้รวมผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 85 ล้านบาทแล้วจาก
คา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้อย่างมากเมื่อเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา สว่นหลกัมาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าหงสาโดยรายงานผล Equivalent Availability Factor หรือ EAF ที่ร้อยละ 81 ซึ่งเพิ่มขึน้
ร้อยละ 19 เทียบกบัร้อยละ 62 ในปีก่อนหน้า ท าให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมัน่คงขึน้
อย่างมีนยัส าคญั ก าไรสทุธิในไตรมาส 4 คิดเป็น 461 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้าที่ 877 
ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการปิดซอ่มบ ารุงตามแผนเป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี แต่ก็ได้รับแรง
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หนนุจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมที่ประเทศจีน เนื่องจากมีความต้องการไฟฟ้าและไอ
น า้สงูในช่วงฤดหูนาว 

รายได้รวมของบริษัทฯ จ านวน 6,419 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่เพิ่มมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ประเทศจีนจ านวน 659 ล้านบาท และ รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ านวน 5,760 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
16 จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมระหว่างปี และ ปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้กอปรกบัการปรับราคารับซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ในเดือน กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้
แม้โรงไฟฟ้าในประเทศจีนจะได้รับผลกระทบจากราคาต้นทนุถ่านหินในประเทศที่ปรับเพิ่มสงูขึ น้กว่าร้อยละ 54 แต่
บริษัทก็ยงัคงสามารถท าก าไรได้ โดยรายงานอตัราก าไรขัน้ต้นที่ ร้อยละ 24 ซึ่งลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าที่
รายงานอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 35  

บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่งก าไรจากกิจการค้าร่วมจ านวน 3,682 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจ านวน 3,513    ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ซึง่ประกอบไปด้วย สว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟ้าหงสาจ านวน 2,235 ล้านบาท (รวมผลขาดทนุจาก
การแปลงค่าเงินแล้วจ านวน 908 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่แล้วจ านวน 1,474 ล้านบาท หรือร้อยละ 28  ในขณะที่
โรงไฟฟ้า บีแอลซีพีรายงานสว่นแบง่ก าไรจ านวน 1,487 ล้านบาท (รวมผลขาดทนุจากการแปลงค่าเงินแล้วจ านวน 430 
ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 2,064 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 ทัง้นีห้ากไม่นบัผลกระทบจากการแปลงค่าเงิน 
ส่วนแบ่งก าไรจากการด าเนินงานจะมีจ านวนรวมถึง 5,060 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการผลติและจ่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ส าหรับปีนีค้ิดเป็น 5,410 ล้านบาท 
เทียบกบั 5,575 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงร้อยละ 3 
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

สินทรัพย์รวม 

  

 

 

 

 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

 

 

 

  

29,200 

42,963 
47,698 

2558 2559 2560

11,470 

37,881 39,785 

2558 2559 2560

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  จ านวน 
47,698 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 4,735 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา   สว่นใหญ่เป็นผลจาก
การลงทนุเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ญ่ีปุ่ นและจีน รวม 3,571 ล้านบาท และส่วนขยายของ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในจีน จ านวน 2,600 
ล้านบาท ในระหว่างปีมีการให้บริษัทอื่นกู้ยืมเพื่อพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน จ านวน 
1,237 ล้านบาท ซึง่ในขณะนัน้อยู่ระหว่างการโอนหุ้นของ
บริษัทดงักลา่วให้กบักลุม่บริษัทฯ เมื่อการโอนหุ้นเสร็จสิน้
จึงมีการจดัประเภทการบนัทึกรายการใหม่จากบริษัทอื่น
ไปเป็นบริษัทย่อย รวมถึงการลดลงของเงินฝากกับ
สถาบนัการเงินของบริษัทย่อยในจีน จ านวน 149 ล้าน
บาท 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 จ านวน 
39,785 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1,835 ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา   สว่นใหญ่เป็นผลมา
จากการเพิม่ขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 2560 จ านวน 
4,155 ล้านบาท การเพิ่มทนุระหวา่งปีภายใต้โครงการ 
BPP-W1 และ BPP-ESOP2 การเปลีย่นแปลงมลูคา่ของ
ตราสารอนพุนัธ์เพื่อป้องกนัความเสีย่งทางการเงิน และ 
การเพิม่ขึน้จากสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคมุรวมแล้ว
จ านวน 351 ล้านบาท การลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 
1,676 ล้านบาท และผลจากการขาดทนุการแปลงคา่งบ
การเงินบริษัทยอ่ยจ านวน 915 ล้านบาท 
 

1
การออกใบส าคัญแสดงสทิธซิ ือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ เพือ่
เสนอขายใหแ้กก่รรมการและพนักงานของกลุม่บรษัิท บา้นปู 
จ ากัด (มหาชน) โดยไมร่วมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย  
2
การเสนอขายหุน้สามัญใหแ้กก่รรมการและพนักงานของ
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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รายได้จากการขายรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าไรขัน้ต้น 

 

 

 

5,630 5,542 

6,419 

2558 2559 2560

2,044 
1,937 

1,540 

2558 2559 2560

รายได้จากการขายซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจในจีน รวม 6,419 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้
จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจ านวน 5,760 
ล้านบาท และรายได้จากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
จ านวน 659 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 878 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16 เป็นผลจากการเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมระหว่างปีของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของปริมาณ
ขายไฟฟ้า และไอน า้ กอปรกับการปรับขึน้ของราคา
ขายไฟฟ้าเฉลี่ยและไอน า้ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย เท่ากับ 0.38 หยวน 
เทียบกบั 0.36 หยวนในปี 2559 ราคาขายเฉลี่ยไอน า้
ตอ่ตนั เทา่กบั 94 หยวน เทียบกบั 84 หยวนในปี 2559
ทัง้นีร้าคาขายดงักลา่วได้ปรับเพิ่มขึน้เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของต้นทุนถ่านหินที่
เป็นเชือ้เพลงิหลกั 

ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 จ านวน 1,540  ล้านบาท 
ลดลง 397 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 แม้ว่ารายได้ในปี 
2560 เพิ่มขึ น้ เมื่ อ เทียบกับปี  2559 แต่ยังคงได้ รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนถ่านหินที่ เป็น
เชือ้เพลงิหลกัของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในจีน 
จึงรายงานอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin: 
GPM) คิดเป็นร้อยละ 24 เทียบกบัร้อยละ 35 ในปี 2559 
หรือลดลงร้อยละ 11  

ล้านบาท 

ล้านบาท 



 

หน้า 155 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 

 

 

 

 

 

 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,075 

4,138 4,155 

2558 2559 2560

4,251 

5,575 5,410 

2558 2559 2560

ก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 จ านวน 4,155 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 17 ล้าน
บาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่
สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั  แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในจีน
รายงานผลก าไรท่ีลดลงจากผลกระทบด้านต้นทนุถ่านหิน 
และโรงไฟฟ้าบีแอลซีมีการหยดุซ่อมบ ารุงตามแผน ทัง้นี ้
ก าไรสทุธิข้างต้น ได้รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงิน
จ านวน 85 ล้านบาทแล้ว    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จ านวน 5,410 
ล้านบาท ลดลง 165  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ประกอบไปด้วย ส่วนแบ่งก าไรจาก
โรงไฟฟ้าหงสาที่สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นีโ้รงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมในจีนรายงาน EBITDA ที่ลดลงเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนถ่านหินที่ เป็น
เชือ้เพลงิหลกั และสว่นแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผน (Extended 
Major Overhaul หรือ EMJ) เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ 
ในไตรมาส 4 

ล้านบาท 

ล้านบาท 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนหนีส้นิสุทธิต่อทุน 

 

2.460

1.743
1.364

2558 2559 2560

1.1 

0.03 0.10 

2558 2559 2560

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีผลก าไรตอ่หุ้น
ขัน้พืน้ฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากบั 1.36 
บาทต่อหุ้ น ลดลงจากปีที่แล้ว 0.38 บาทต่อหุ้ น โดย
ระหวา่งปีได้มีการเพิ่มขึน้ของจ านวนหุ้น จากการเพิ่มทนุ
ภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP โดยในปี 
2560 มีจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 3,048,355,000 หุ้น 

 
*หมายเหต ุ
ปี 2559: 3,045,692,000 หุน้  
ปี 2558: 1,297,199,500  หุน้ 
 

อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
อยู่ที่ 0.10 เท่า โดยหนีส้ินสทุธิรวมมีจ านวน 4,092 ล้าน
บาท ในขณะที่ส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมมีจ านวน 39,785  
ล้านบาท   

ทัง้นีห้นีส้ินรวมในปี 2560 มีจ านวน 7,913 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 2,831 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนีส้ินรวม
ในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้สทุธิของเงินกู้ ยืม
จากสถาบนัการเงินจ านวน 2,625 ล้านบาทเพื่อใช้ในการ
พฒันาโครงการ   

 

 

บาท 

เท่า 
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก 
 

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร 
- กรรมการอิสระ 

วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการ 
วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ  
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

 

63 
 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of 
Hawaii  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(เกียรตนิิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Chartered Director Class 
(CDC) รุ่นท่ี 3/2008 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 82/2006 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 

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

ตนเอง : 
0 % 

คูส่มรส :  
0 % 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2559– ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั 
2557 - 2558 กรรมการ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแหง่ 

ประเทศไทย 

2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 
2553 - 2558 ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 
- กรรมการอิสระ 

วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

63 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

ตนเอง : 
0.002 % 
คูส่มรส :  

0 % 

 
 

- 
 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee  
Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2017 (IOD) 

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

- Advanced Bank Management 
Program, The Wharton School 

- Advanced Management Program 
(AMP), Harvard Business School 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2546 

 
 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

2549 – 2558 รองผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่บริหารความเสี่ยง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

2554 - 2558 กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม 

3. ศาสตราจารย์  
ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ 

- กรรมการอิสระ 
วนัท่ี 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทน 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมดษุฎีบณัฑิต  
อิมพีเรียลคอลเลจ ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนเอง : 
0.002 % 
คูส่มรส :  

0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน)  

2559 - ปัจจบุนั อธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2550 – 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัวิจยัพลงังาน  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ  

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2539 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP)  
รุ่นท่ี 20/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ตนเอง :  
0.05 % 
คูส่มรส : 
 0.01 % 

 
 
 

 
 
 
 
 
- 

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2558 - 2559 เจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส 

2526 – เม.ย. 
2558 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานคณะท างาน คณะท างานเพ่ือการพฒันาความยัง่ยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 
กรรมการ Pan Western Energy Corporation LLC 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั 

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

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 
- กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

64 - 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 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐ ร่วมเอกชน  

- (วปรอ.377) รุ่นท่ี 7  
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ.จก) รุ่นท่ี 1 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification 
Program  (DCP) รุ่นท่ี 61/2005 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง : 0.011 
% 

คูส่มรส :  
0 % 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / 
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จ ากดั (มหาชน) 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ / ที่ปรึกษา 
 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2545 - 2556 เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2547 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษา บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2556 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิป์ระจ า
คณะกรรมาธิการการพลงังาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

2552 - 2556 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิน 
คณะกรรมการมาตรฐาน
แหง่ชาต ิ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 

- กรรมการก าหนคา่ตอบแทน 
วนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 

56 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, 

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

- อบรมหลกัสตูร Director Certification  
Program  (DCP) รุ่นท่ี 78/2006 จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 18 

ตนเอง : 0.027 
% 

คูส่มรส :  
0 % 

- 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
2558 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 

กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2558 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
– การเงิน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 
กรรมการ Hunnu Investments Pte. Ltd. 
กรรมการ AFE Investments Pty. Ltd. 

กรรมการ BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(วตท.) กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 
กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 
กรรมการ Centennial Coal Company Limited 
กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd. 
กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 

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

กรรมการ PT. Indo TambangrayaMegahTbk 
กรรมการ Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
กรรมการ BPIN Investment Company Limited 
กรรมการ Sunseap Group Pte.Ltd. 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 
กรรมการ Banpu North America Corporation 
กรรมการ BOG Co.,Ltd. 

7. นายระวิ คอศริิ 
- กรรมการ 

วนัท่ี 29 ตลุาคม 2544 
 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา 
วนัท่ี 21 สงิหาคม  2558 

68 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 32/2003 สมาคม

ตนเอง : 0.002 
% 

คูส่มรส : 
0.002 % 

- 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาล และสรรหา 
2555 - 2559 กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากร

ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.)  
รุ่นท่ี 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-
Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) กบั  
The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้าน
วิทยาการพลงังานสถาบนัวิทยาการ
พลงังาน รุ่นท่ี 3 (วพน.3) 

สรรหา 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 
2554 - 2559 ท่ีปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2560 กรรมการ Centennial Coal Company Limited 

 

8. นายวรวฒุ ิลีนานนท์
1
 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
วนัท่ี 10 เมษายน 2558 

- กรรมการ  
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 

60 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศนิทร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

- Directors Certificate Program  (DCP)  
รุ่นท่ี 149/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง : 0.003 
% 

คูส่มรส : 0.00 
% 

- 2558 – 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 เลขานกุารบริษัท 
ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 

กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาขน) 

2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

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

                                                           
1 นายวรวฒุิ ลีนานนท์ ลาออกจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเน่ืองด้วยเกษียณอาย ุซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2560 เมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนมุติัแต่งตัง้ให้นายสธีุ สขุเรือน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

   ทัง้นีน้ายวรวฒุิ ลีนานนท์ยงัคงด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยให้มีผลนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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

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) จ ากดั 

President Commissioner PT ITM Banpu Power 

9. นายสธีุ สขุเรือน
2
 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

- กรรมการ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

54 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Global Leadership Program for 
Strategic Leader by IMD 

- Leadership Development Program 
(LDP) by IMD and TLCA 

- Executive Development  Program, 
Class 11 by TLCA 

ตนเอง :  
0.00 % 
คูส่มรส : 

 0 % 

- 1 มกราคม 2561 
– ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

1 มกราคม 2561 
– ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2552 – 2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส –  
การเงิน  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu North America Corporation 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ BOG Co., Ltd. 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ Hunnu Investment Pte. Ltd. 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 

                                                           
2
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2560 เมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ให้นายสธีุ สขุเรือน เป็นกรรมการบริษัทแทนนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ และมีมติอนมุติัแต่งตัง้ให้นายสธีุ สขุเรือน ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

   แทนนายวรวฒุิ ลีนานนท์ โดยมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 

10. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์
3
 

- กรรมการ 
วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 

 

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

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- อบรมหลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 91/2007 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วฒุบิตัร Director Diploma Examination 
รุ่นท่ี 22/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง :  
0.00 % 
คูส่มรส : 

 0 % 
 

 
 
- 

2552 - 2560 กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ี   
บริหารแผนงานองค์กรและ
พฒันาธุรกิจ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu North America Corporation 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

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

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จ ากดั 

กรรมการ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 

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. 

                                                           
3
 นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2560 เมื่อวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนมุติัแต่งตัง้ให้นายสธีุ สขุเรือน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  

   ทัง้นี ้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องนายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ กลา่วคือ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยให้มีผลนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ Akira Energy (South) Limited 

2559 –  กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั 

11. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์
4
 

- Assistant to CEO for     
      the new enriched  

accountabilities 
วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 

59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ตนเอง :  
0 % 

คูส่มรส : 
 0 % 

 

- 16 สงิหาคม2560 
-31 ธนัวาคม2560 

Assistant to CEO for the 
new enriched 
accountabilities 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 
15 สงิหาคม 2560 

ผู้อ านวยการสายอาวโุสสาย
งานปฏิบตักิารธุรกิจไฟฟ้า–
กลุม่ธุรกิจ 2 

2544 - 2558 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
โรงไฟฟ้าในประเทศจีน 

2547 - 2560 กรรมการ Banpu Power International Limited 

2549 - 2560 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 - 2560 กรรมการ Asian American Coal, Inc. 

กรรมการ AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited 

กรรมการ Shanxi Gaohe Energy Co., Limited 

2557 - 2560 กรรมการ Shanxi Luguang Power Company Limited 

2559 - 2560 กรรมการ BPP Renewable Investment (China) Co., 
Ltd 

                                                           
4
 นายวนัชยั เลิศสาโรจน์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายชัยรัตน์ จนัทร์หอม ให้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสายอาวุโสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีนแทนนายวนัชัย เลิศสาโรจน์ มีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 

    เป็นตน้ไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

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

กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd 

12. นายสมศกัดิ ์ 

สทิธินามสวุรรณ
5
 

- ผู้อ านวยการสายอาวโุสส านกัประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

       วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
 

57 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์สาขาการ
บริหารโครงการและนโยบาย 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมือง
แร่และโลหะวิทยา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ตนเอง :  
0.00 % 
คูส่มรส : 

 0 % 
 

- 2558 - 2560 ผู้อ านวยการสายอาวโุส ส านกั
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการผู้จดัการ Hongsa Power Co., Ltd. 

2554 - 2558 กรรมการผู้จดัการ Phu Fai Mining Co., Ltd 

ผู้อ านวยการสายธุรกิจไฟฟ้า บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

13. นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
- ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 

สายบริหารพฒันาองค์กรและ
เลขานกุารบริษัท 
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

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

- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์มหาบณัฑิต 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
สาขาวสัดศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 248/2017 

ตนเอง : 
0.002 % 
คูส่มรส : 

 0 % 
 

- 2560 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายบริหารพฒันาองค์กร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เลขานกุารบริษัท 

2558 - 2559 ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายงานการเงินและ 
การบริหาร 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั 

2555 – 2558 ผู้อ านวยการอาวโุส – 
สายการจดัการการด าเนินงาน 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

14. นางสาวจรียา เชิดเกียรตศิกัดิ ์
- ผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานปฎิบตัิ

การธุรกิจไฟฟ้า –  กลุม่ธุรกิจ 1 
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

54 - ปริญญาโท Executive Master of 
Business Administration (ExMBA)  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  

ตนเอง : 
0.002 % 

- 2558 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการ สายอาวโุสสาย
งานปฏิบตักิารธุรกิจไฟฟ้า–
กลุม่ธุรกิจ 1 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จ ากดั (มหาชน) 

2545 - 2557 ผู้อ านวยการอาวโุสพฒันา
ธุรกิจ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

                                                           
5
 นายสมศกัด์ิ สิทธินามสวุรรณ ได้รับต าแหน่งเป็นผู้บริหารในกลุม่บ้านปฯู มีผลนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ได้แต่งตัง้นายคทายทุธ์ ชพูลู ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีผลนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

สาขาวสัดศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 145/2011 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- Global Leadership Program for 
Strategic Leader by IMD 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส  
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

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) จ ากดั 

กรรมการ Aizu Land Solar G.K. 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

กรรมการ PT ITM BANPU POWER 

15. นายบรรจบ กิจพานิช 
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ี  

บริหาร - การเงิน 
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ตนเอง :  
0.00 % 
คูส่มรส : 

 0 % 
 
 
 
 
 
 
 

- 2560 - ปัจจบุนั ผู้ ช่ ว ยป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ท่ี
บริหาร– การเงิน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2559 ผู้อ านวยการสาย –  
บริหารการเงิน 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2557 ผู้อ านวยการสาย – 
การเงิน  (CFO) 

Hongsa Power Co., Ltd. 

2546 - 2555 ผู้อ านวยการสาย บริหาร
การเงิน 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม
6
 

- ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน 
วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 

 

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

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

ตนเอง :  
0.00 % 
คูส่มรส : 

 0 % 
 

- 2560 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสายอาวโุส – 
สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

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

Macau Deyuan Energy-saving & 
Environment Protection Technology Co., 
Ltd. 

Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive 
Energy Co., Ltd 

Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd 

Anqiu City Huien Photovoaic Technology 
Co.,Ltd 

Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology 
Co., Ltd. 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd 

Banpu Investment (China) Limited 

Pan-Western Energy Corporation LLC 

Zouping Peak CHP Co., Ltd 

Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 

Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd 

 2560 ผู้อ านวยการ  Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

2555 – 2559 กรรมการผู้จดัการ Coal Mongolia 

                                                           
6
 นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายอาวโุสสายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศจีน จากเดิมด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสายงานปฏิบติัการธุรกิจไฟฟ้า–กลุม่ธุรกิจ 2 โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
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1.1.1  รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางบปุผชาต ิมีเจริญ 
- เลขานกุารบริษัท 

 
อ้างถึงรายละเอียดของนางบปุผชาต ิมีเจริญ 

ตามหวัข้อประวตั ิ1.1 ข้อ 13 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางบปุผชาติ มีเจริญ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและก าร

ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ต้องปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

และด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศก าหนด 

  



 
 
 

 

                                                                                                                                                   หน้า 172 

 

1.1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายประพฒัน์ มโนรัตน์ 
- หวัหน้างานส านกังานตรวจสอบภายใน 

และเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รับแตง่ตัง้วนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559  

 

35 -  ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA) สาขา
การบญัชี มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

- ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

- หลกัการตรวจสอบทจุริต (Principles of 
Fraud Auditing) 

- Business Continuity Management 
- Thinking Matter 
- Internal Audit Forum 
- Anti-Corruption 

- - 1 พ.ค. 2559 - 
ปัจจบุนั 
 

หวัหน้างานส านกังานตรวจสอบ
ภายใน และเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 
 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

 
บริษัท ไทยฟู้ ดส์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
2556 – 2558 
 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

 
บริษัท สลมิมิ่งพลสั จ ากดั 

 
2554 - 2556 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 
สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ได้แตง่ตัง้นายประพฒัน์ มโนรัตน์ ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีประสบการณ์กวา่ 13 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง้เป็นผู้ที่มี

ความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี  
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1.2  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 11 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 16 

3.  นางสาวเบญจวรรณ  
รัตนมงุ 
- กรรมการ 

49 - Master of Business Administration 
(MBA) มหาวิทยาลยัรังสติ 

- Bachelor of Business and 
Administration 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Investment (China) Limited 

2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 
 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

 กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการสาย
การเงิน  (CFO) 

Hunnu Resource LLC 

2558 ผู้อ านวยการสายการเงิน  บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการฝ่าย
วางแผนกลยทุธ์และพฒันา
ธุรกิจ 

Peak Pacific (China) Investment Ltd. 

2549 - 2557 ผู้อ านวยการสาย
การเงิน  (CFO) 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

4.  Mr. Lin Chen 

- กรรมการ 

53 - 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 ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง   ช่ือหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

5.  Mr. Yongchun  Xiao 

- กรรมการ 

47 - China Europe International Business 
School, EMBA  

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

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

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

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

กรรมการ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 
Ltd. 

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

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Macau Deyuan Energy-saving & 
Environment Protection Technology Co., 
Ltd. 

2553 - 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

6.  Mrs. Junping Lu 

- กรรมการ 

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

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

- University of International Business 
and Economics, major in Finance 

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

กรรมการ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

กรรมการ Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

2558 – ปัจจบุนั กรรมการและผู้อ านวยการสาย
การเงิน (CFO) 

BPP Renewable Investment (China)   
Co., Ltd.  

กรรมการ Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 

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

กรรมการ Banpu Power Trading (Shandong) Co., 
Ltd. 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง   ช่ือหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

   

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

กรรมการ Anqiu City Huien PV Technology Co.,Ltd 

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

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ Macau Deyuan Energy-saving & 
Environment Protection Technology Co., 
Ltd. 

2552 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 

7.  Mr. Yuchang Jia 
- ผู้จดัการทัว่ไป 

54 - Business Administration,  Tsinghua 
University 

- - 2549 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.  
 

8.  Mr. Yongjie Wu 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายจดัหาความ

ร้อน 

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

- - 2552 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายจดัหา
ความร้อน 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

9.  Ms. Qiuxia Tian 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายการเงิน 
 

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

Central South University of Forestry 

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

10.  Mr. Shenping You 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายพาณิชย์/

ผู้จดัการโครงการฝ่ายการขยาย
โรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 3 

44 - MBA, Beijing Jiaotong University  
- Bachelor degree in  Motor and 

Electric Appliance,  Hebei University 
of Technology 

- - 2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการโครงการฝ่ายการขยาย
โรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 3 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 
 

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

11.  Mr. Haijun  Tian 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ 
 

38 - MBA, Tsinghua University  
- Bachelor, Thermal Power, Baoding 

Electric Power University 

- - 2553 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 
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1.3  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 11 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.1 ข้อ 16 

3. Mr. Lin Chen 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

4. Mr. Yongchun  Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

5. Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 6 

6. Mr. Changshui Zhao 
- กรรมการ 

59 - Master in  Business Management, 
Nanjing University 

- Bachelor in  Business Management, 
Shandong Radio and Television 
University 

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

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Qixing Group Co., Ltd. 

2549 - 2556 
 

ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

Shandong Qixing Group Co., Ltd. 

2549 - 2556 ผู้จดัการทัว่ไป Zouping Power Supply Company 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. Mr. Yong Wang 
- กรรมการ 

67 - 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 
- ผู้จดัการทัว่ไป 

50 - Master degree,  Business 
Administration, Tianjin University 

- - 2552 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

9. Mr. Xinguang Ma 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ 

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

- - 2557 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2554 - 2557 หวัหน้าแผนกช่าง 

2551 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายการจดัการ 

10. Mr. Dong Geng 
- ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปและผู้จดัการฝ่าย

การจดัการ 

35 - Bachelor, Marketing,  
Beijing International Business College 

- - 2559 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป  Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายการจดัการ 

2552 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคการผลติ 

11. Mr. Yonghui Dai 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายพาณิชย์ 

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

Management,  
The Open University of China 

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

- - 2559 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายพาณิชย์ Zouping Peak CHP Co., Ltd 

2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป 

2553 - 2557 เลขานกุารผู้จดัการทัว่ไป 

12. Mr. Qiang He 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายการเงิน/

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

61 - MBA, Shandong University - - 2547 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายการเงิน/
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

13. Mrs. Xiaoxia Li 
- ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปและผู้จดัการฝ่าย

บคุคล 

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

- - 2559 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

2554 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

2554 ผู้ช่วยผู้จดัการส านกังาน
ผู้จดัการทัว่ไป 
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1.4  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 11 

2.  นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.1 ข้อ 16 

14. นางสาวเบญจวรรณ  
รัตนมงุ 

-     กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 3 

4.  Mr. Lin Chen 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 4 

5.  Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 5 

6. Mrs. Junping Lu  
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 6 

7.  Mr. Junzhi Chen 
- ผู้จดัการทัว่ไป 

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

- - 2552 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

8.  Mr. Zhiping Yan 
- ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปและผู้จดัการ

ส านกังานผู้จดัการทัว่ไป 

37 - MBA, Shandong University - - 2557 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป   Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. ผู้จดัการส านกังานผู้จดัการ

ทัว่ไป 

2553 - 2557 ผู้อ านวยการฝ่ายส านกังาน
ผู้จดัการทัว่ไป 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9.  Mr. Guoxiang  Ma 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายพาณิชย์ 

45 - MBA, Yanshan University - - 2556 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายพาณิชย์ Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

10.  Mr. Zhizhong Zhang 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ 

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

- - 2554 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายผลติ Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

11. Mr. Guixu Zhang 
- รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายการเงิน 

60 - Secondary specialized school in  
Accounting,  Tangshan Food school 

- - 2554 - ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายการเงิน Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd. 

 

1.5  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 11 

2.  นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
-      กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 16 

2.  Mr. Weiqun Duo 
- กรรมการ 

48 - 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 5 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตั ิ1.2 ข้อ 6 

 

1.6  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ  Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive Energy  Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 11 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อประวตั1ิ.1 ข้อ 16 

3.  Mr. Weiqun Duo 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.5 ข้อ 2 

4.  Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 5 

5.  Mrs. Junping Lu 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 6 

1.7  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสมฤดี ชยัมงคล 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 6 

3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 10 

4. นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 8 

 

1.8  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 8 

2.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 11 

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
- กรรมการ 

 

52 - 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 ผู้อ านวยการสายอาวโุส - 
Legal  

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

4.  Mr. Amal Arpun Autar 46 - Bachelor Degree, Finance, University of - - 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการ  
 

Witwatersrand, South Africa 2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร Mauritius International Trust Company 
Limited 

5.  Mr. Peter In Kwong Siaw Chock 
Chiong 
- กรรมการ 

 

54 - MBA, Administration, University of Hull (UK) 
 

- - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 

2546 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีลกูค้า Mauritius International Trust Company 
Limited 

 

1.9  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 

2.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 11 

3.  นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.8 ข้อ 3 

4.  Mr. Jeswant Singh S/O Darshan 
Singh 
- กรรมการ 

74 - 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  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

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 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายวรวฒุ ิลีนานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 11 

4.  นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 16 

5.  นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.8 ข้อ 3 

1.11  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 
- หวัหน้าผู้ รับผิดชอบในประเทศจีน  

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 11 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 

ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 16 

3.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 2 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  นางสาวพชร ชยัดวงมาส 
- กรรมการ 

 

51 - ปริญญาโท การจดัการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2553 - 2557 

กรรมการ 
ผู้จดัการธุรกิจถ่านหนิ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5.  Mrs. Kevin Lu 
- กรรมการ 

 

55 - 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.  

6. Mr. Lin Chen 
- ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิารธรุกิจ

ไฟฟ้าในประเทศจีน 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Lin Chen 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 4 

7. Mr. Yongchun  Xiao 
- ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 5 

8. Mrs. Junping Lu 
- ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินประเทศจีน 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mrs. Junping Lu 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 6 

9. Ms. Wei Yu 
- ผู้อ านวยการฝ่ายการบริการบริษัท 

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

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

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายการ
บริการบริษัท 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

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

2549 -  2557 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ 
 
 

Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. Ms. Wang Tong 
- ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี 

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

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

- - 2557 - ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี Banpu Investment (China)   Co., Ltd.  

1.12  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากัด 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 4 

3. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ นาย อคัรพงษ์ ไทยานนท์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 10 

4. นายสมยศ รุจิรวฒัน์ 
- กรรมการ 

62 - ปริญญาโท วิศวกรรมอตุสาหกรรม และการ
บริหาร สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซีย 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

1.13  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China)   Co., Ltd.  

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 11 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของนายวนัชยั เลศิสาโรจน์ 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.1 ข้อ 16 

3. Mr. Weiqun Duo 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Weiqun Duo 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.5 ข้อ 2 

4. Mr. Yongchun Xiao 
- กรรมการ 

อ้างถึงรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อประวตัติามหวัข้อ 1.2 ข้อ 5 
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เอกสารแนบ 2  การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

หมายเหต ุ: สญัลกัษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร   

X ประธานกรรมการบริษัท  M ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   /// กรรมการอิสระ 

O ผู้บริหาร   / กรรมการ    C               President Commissioner  

รายช่ือ BP
P 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

BR
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BL
CP

 

SL
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร X, //                               

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ //                               

3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ //                               

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

5. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /                               

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                               

15. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม o      / / / / / /     /  /  / / / / / /      
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

BPP  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)   

BRE  บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั 

BPPJP  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จ ากดั   

BPCP  บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จ ากดั 

BPPI  Banpu Power International Ltd. 

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

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

HUINENG  Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd 

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

HAOYUAN  Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. 

JIAXING  Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd. 

AZE  Aizu Energy Pte. Ltd. 

BRS  Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 

AE   Akira Energy Ltd. 

AES  Akira Energy South Ltd. 

MACAU-DEYUAN Macao Deyuan Energy-saving & Environmental Protection Technology Co., Ltd. 

BPIC  Banpu Power Investment Co., Ltd. 

CHENGFENG Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd 

ZP   Zouping Peak Pte.Ltd. 

ZOUPING  Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

BIC  Banpu Investment (China) Limited 

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

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

LUANNAN  Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd 

PW  Pan-Western Energy Corporation LLC 

ITM BPP  PT ITM BANPU POWER 

HPC  Hongsa Power Company Limited 

PF   Phu Fai Mining Company Limited 

BLCP  BLCP Power Limited 

SLG  Shanxi Luguang Power Company Limited        
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