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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้รับการจดทะเบียนจดัตั Bง เมืEอวนัทีE 12 ธันวาคม 2539 ด้วยทนุจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท มีวตัถปุระสงค์เพืEอลงทนุพฒันาโครงการเพืEอผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากเชื Bอเพลิงประเภทต่างๆ และ 

โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ทั Bงในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเมืEอวนัทีE 10 กนัยายน 2558 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนจํากดั และเปลีEยนชืEอเป็น “บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)” หลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียน และ 

ทําการซื Bอขายเป็นครั Bงแรกผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในวนัทีE 28 ตลุาคม 2559 

 ในปี 2540 บริษัทฯ เป็นหนึEงในผู้ ร่วมจดัตั Bง บจ.บีแอลซีพี ซึEงได้รับคดัเลือกจาก การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย หรือ 

“กฟผ”  ให้ดําเนินการก่อสร้าง เป็นเจ้าของ ประกอบธุรกิจ รวมถึงทําสญัญาซื Bอขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินขนาด 1,434 

เมกะวตัต์ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของ กฟผ. โดย บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นทีEสดัส่วนร้อยละ 50  ได้เปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์มาแล้ว 14 ปี ตอ่มาในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุไปสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน  โดยการเข้าซื Bอกิจการโรงไฟฟ้า

พลงังานร่วม 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมหลวนหนาน โจวผิง และ เจิ Bงติ Bง จากนั Bนในปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมก่อตั Bงบริษัท

ไฟฟ้าหงสา โดยได้ทําสัญญาสัมปทานเพืEอการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกําลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ และ

สมัปทานเหมืองแร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เป็นปีทีE 5 แล้ว และในปี 2564 บริษัทฯ ยงัได้เพิEมกําลงั

การผลิตจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง หรือ SLG ซึEงเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกําลงัการผลิต 1,320 เมกะวตัต์ 

โดยใช้เทคโนโลยี High Efficiency Low Emission หรือ HELE ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินทีEมีประสิทธิภาพสงู

และปลอ่ยมลภาวะน้อย โดยจะเริEมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564  

 นอกจากนี B บริษัทฯ ยงัได้ขยายขอบเขตของการลงทนุไปสูธุ่รกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน โดยได้เริEมขยายการลงทนุ

ในปี 2557  ในการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญีEปุ่ น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน  รวมถึงการ

พฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม ในประเทศเวียดนาม เป็นลําดบัต่อมา และ ในปี 2563 ได้มีการปรับโครงสร้างการลงทนุ

ในธุรกิจพลงังานสะอาด โดยการควบรวมธุรกิจพลงังานหมนุเวียน และ เทคโนโลยีพลงังาน ให้อยู่ภายใต้บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ 

จํากดั ซึEงเป็นการถือหุ้นในสดัสว่นเทา่กนัทีEร้อยละ 50 ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  

 ปัจจบุนับริษัทฯ มีนโยบายทีEชดัเจนในการดําเนินธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยครอบคลมุทั Bง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื /อเพลิงทั5วไป (Thermal Power Plant) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power 

Plant) และเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ซึEงประกอบไปด้วย ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา 

ระบบกกัเก็บพลงังาน เมืองอจัฉริยะ (Smart City) ยานยนต์ไฟฟ้า และ ซื Bอขายพลงังาน (Energy trading) โดยมีสินทรัพย์หลกั

อยูใ่นประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญีEปุ่ น และ ประเทศเวียดนาม  
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1.1  วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

วสัิยทศัน์   

“เป็นบริษัทพลังงานทีCดาํเนินธุรกจิไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถงึการพัฒนาอย่างยัCงยืน  
เป็นมิตรกับชุมชนและสิCงแวดล้อม” 

 

พันธกจิ 

• พฒันาธุรกิจไฟฟ้า สง่เสริมพลงังานธรรมชาติ และเทคโนโลยีที?ทนัสมยั เพื?อความเติบโตอย่างตอ่เนื?อง 
และก้าวสูค่วามเป็นผู้ นําในเอเชีย 

• ดําเนินธรุกิจอยา่งมีจิรยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ?งแวดล้อม ตามหลกั ESG  

• สร้างคุณค่าอย่างยั?งยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็น

พลเมืองที?ดีของทกุประเทศที?เข้าดําเนินธรุกิจ 
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1.2  การเปลี5ยนแปลงและพฒันาการที5สาํคัญในรอบ 3 ปีที5ผ่านมา (ปี 2561-2563) รวมทั /งเหตุการณ์ปัจจุบนั  

ปี 2561 

• เดือนมกราคม 2561 ศาลแพ่งได้มีหมายนดัฟังคําพิพากษาศาลฎีกาและในวนัทีE 6 มีนาคม 2561 ซึEงศาลแพ่งได้อ่านคํา

พิพากษาศาลฎีกาดงัมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี B 

1. ตามทีEโจทก์กลา่วหาวา่จําเลยได้หลอกลวงโจทก์ให้เข้าทําสญัญาเบื Bองต้น (Preliminary Agreement) และสญัญา

ร่วมพฒันาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาทีEจะได้ข้อมลูโครงการของโจทก์ ศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์เป็นผู้ขอให้จําเลยเข้าร่วมพฒันาโครงการเอง และจําเลยได้เข้าทําสญัญาและกระทํา

การโดยสจุริตเพืEอพฒันาโครงการ มิได้ทําเพืEอหลอกลวงเอาข้อมลูโครงการจากโจทก์ตามทีEกลา่วหา 

2. ตามทีEโจทก์กล่าวหาว่าจําเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับจ้างเพืEอทําให้โครงการล่าช้าออกไปและเป็นเหตใุห้รัฐบาล 

สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทก์นั Bน  ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจําเลยยกเลิกสญัญากบัผู้ รับจ้าง

โดยสจุริตเพืEอประโยชน์ของโครงการ 

3.  ตามทีEโจทก์กล่าวหาว่าจําเลยยยุงรัฐบาล สปป. ลาว ให้ยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว

เห็นวา่จําเลยกระทําโดยสจุริต การทีEรัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานเป็นเพราะการกระทําของโจทก์เอง 

เพราะรัฐบาล สปป. ลาว กงัวลว่าโจทก์ไม่มีความสามารถทีEจะดําเนินโครงการได้สําเร็จซึEงจะก่อความเสียหายแก่

ประเทศและประชาชนลาว 

4.  ตามทีEโจทก์กล่าวหาว่าจําเลยใช้ข้อมลูโครงการของโจทก์นั Bน ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจําเลย (บริษัทและ

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัEนแนล จํากดั) ได้นําข้อมลูโครงการของ

โจทก์ไปใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงพิพากษาให้จําเลย

ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจํานวน 1,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี Bยร้อยละ 7.50 ต่อปี คํานวณ

นบัตั Bงแตว่นัทีE 3 กรกฎาคม 2550 

อนึEง บริษัทฯ ได้ชําระคา่เสียหายพร้อมดอกเบี Bยร่วมกบับริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท บ้านป ู

อินเตอร์เนชัEนแนล จํากัด ให้แก่โจทก์จํานวน 2,702.05 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมืEอวันทีE 9 มีนาคม 2561 โดย

บริษัทรับภาระในอตัราหนึEงในสามเป็นเงินจํานวน 900.68 ล้านบาท  

• วันที5 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 

ซึEงเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึEงได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,048,235,000 หุ้น ทีEจํานวนหุ้นละ 0.30 บาท เมืEอวนัทีE 27 กนัยายน 2560 ดงันั Bน

คงเหลอืจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ในงวดนี Bอีกหุ้นละ 0.30 บาท จงึเสนอให้บริษัทฯ  จา่ยเงินปันผล

จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันทีE  1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันทีE  31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นจํานวน 

3,050,881,700 หุ้น ทีEจํานวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีEได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ซึEงผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัทีE 26 เมษายน 2561 ทั Bงนี Bจํานวนหุ้นดงักลา่วยงัไมร่วมหุ้น

ทีEอาจจะเพิEมขึ Bนจากการใช้สทิธิçซื Bอหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิçภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP 

• วันที5 8 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียนไปยงัประเทศเวียดนาม โดยลงทนุพฒันา

โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมขนาดกําลงัการผลติรวม 80 เมกะวตัต์ ณ จงัหวดั Soc Trang ประเทศเวียดนาม โครงการ

ดงักลา่วแบง่การพฒันาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะทีE 1 มีกําลงัการผลติ 30 เมกะวตัต์ ระยะทีE 2 มีกําลงัการผลติ 30 เมกะ
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วตัต์ และ ระยะทีE 3 มีกําลงัการผลติ 20 เมกะวตัต์ โดย BPP ได้รับการอนมุตัพิร้อมออกหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนการ

ลงทนุ Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพฒันาธรุกิจการค้า ประเทศเวียดนาม  เพืEอการพฒันา

โครงการในระยะทีE 1 ขนาด 3 0  เมกะวตัต์ เป็นทีEเรียบร้อยแล้ว ขณะนี Bอยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้เชิงลกึ 

(Feasibility study) ของโครงการ และคาดวา่โครงการระยะทีE 1 จะสามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564  

• วันที5 31 สงิหาคม 2561 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตเิหน็ชอบให้มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสะสม

และผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิ BนสุดวันทีE  30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้ นละ 0.30 บาท สําหรับหุ้ นจํานวน 

3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นเงินทั Bงสิ Bนจํานวน 915.31 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัทีE 26 กนัยายน 2561  

• เดือนพฤศจิกายน 2561  สว่นขยายระยะทีE 2 ของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน (Luannan) ณ มณฑล

เหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ซึEงมีกําลงัการผลิตไฟฟ้าส่วนขยายนี B 25 เมกะ

วตัต์ และผลติไอนํ Bาจํานวน 150 ตนัตอ่ชัEวโมง ซึEงคิดเป็นกําลงัการผลติ 52 เมกะวตัต์เทียบเทา่ จงึทําให้โรงไฟฟา้พลงังาน

ความร้อนร่วมหลวนหนานมีกําลงัการผลติรวมเพิEมขึ Bนเป็น 175 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

• วันที5 1 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์นาริไอสึ (Nari 

Aizu) ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบทีเคในประเทศญีEปุ่ น 

ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดั ฟกูชิูมะ มีกําลงัการผลิตรวม 20.46 เมกะ

วตัต์ (ตามสดัส่วนทีE BPP ลงทนุ 15.35 เมกะวตัต์) และได้

เข้าทําสัญญาซื Bอขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric 

Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื Bอไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง  
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ปี 2562 

• วันที5 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.60 

บาท ซึEงเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึEงได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,051,021,700 หุ้น ทีEจํานวนหุ้นละ 0.30 บาท เมืEอวันทีE 26 

กนัยายน 2561 ดงันั Bนคงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ในงวดนี Bอีกหุ้นละ 0.30 บาท จึง

เสนอให้บริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัทีE 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัทีE 31 ธันวาคม 

2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,051,021,700 หุ้น ทีEจํานวนหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีEได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามา

รวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึEงผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัทีE 26 เมษายน 

2562 ทั Bงนี Bจํานวนหุ้นดงักล่าวยงัไม่รวมหุ้นทีEอาจจะเพิEมขึ Bนจากการใช้สิทธิçซื Bอหุ้นสามญัของใบสําคญัแสดงสิทธิçภายใต้

โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP 

• วันที5  13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนในประเทศจีน โดยลงทุนในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสอาทิตย์ Jixin ซึEงเปิดดําเนินการแล้ว ขนาดกําลงัการผลิตรวม 25.22 เมกะวตัต์ ณ มณฑลเจียงช ูประเทศจีน 

มลูคา่ 189.15 ล้านหยวน โดยมีอตัรารับซื Bอไฟฟ้า (FIT) ทีEอตัรา 1 หยวนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ในไตร

มาส 3 ปี 2562  จึงทําให้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั Bงหมด 

177.31 เมกะวตัต์ 

• วันที5  30 สิงหาคม 2562 ทีEประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไร

สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิ BนสดุวนัทีE 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 

3,051,021,700 หุ้น โดยจ่ายจากกําไรทีEได้ยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึEงผู้ รับเงินปันผลจะ

ไมไ่ด้รับเครดติภาษี และจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัทีE 25 กนัยายน 2562  

• วันที5 31 ตุลคม 2562 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (“BANPU”) ซึEงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ ได้แจ้งมติทีEประชุมคณะกรรมการบริษัทเกีEยวกบัการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยให้จดัตั Bงบริษัท 

(“BANPU NEXT”) ทีEเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั (“BRE”) ซึEงเป็นบริษัท

ย่อยทีEบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั (“BPIN”) ซึEง BANPU ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99 เพืEอรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทนุของบริษัทฯ และ BANPU 

ทั Bงหมดมาอยู่ภายใต้บริษัทหลกั (Flagship) บริษัทเดียว โดยภายหลงัการควบบริษัท BRE จะสิ Bนสภาพการเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท BANPU NEXT จะรับไปทั Bงสิทธิ หน้าทีE และความรับผิดทีEมีอยู่เดิมของทั Bง BRE และ BPIN 

โดย บริษัทฯ และ BANPU จะถือหุ้นในบริษัท BANPU NEXT ในสดัส่วนเท่ากนั (ประมาณร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีE

ออกและจําหน่ายได้แล้วทั Bงหมดของบริษัทใหม่) โดยคาดว่าการจดทะเบียนจดัตั Bงบริษัท BANPU NEXT กับกระทรวง

พาณิชย์ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
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• วันที5  19 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รายงานการเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์คุโรคาวะ ประเทศญีEปุ่ น ตั Bงอยู่ ณ จังหวัด

มิยางิ โดยได้เปิดดําเนินการเมืEอวนัทีE 13 ธนัวาคม 2562 

ตามแผน มีกําลังการผลิตรวม 18.90 เมกะวัตต์   ซึEง 

BPP ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 100 และได้เข้าทําสญัญา

ซื Bอขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., 

Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื Bอไฟฟ้าแบบ 

Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง 

• เดอืนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ผา่นบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”)  ซึEงเป็นบริษัทยอ่ยทีEบริษัท

ฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 19.9 ในบริษัท Global Engineering Co., Ltd มลูคา่ 1,143 ล้าน

เยน (ประมาณ 316 ล้านบาท) เพืEอลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และ Energy trading ในการ

จดัจําหนา่ยไฟฟา้ผา่นโครงขา่ยระบบดจิิตลัและอินเตอร์เน็ตประเทศญีEปุ่ น 

• เดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ผ่านบริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึEงเป็นบริษัทย่อยทีEบริษัทฯ 

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 

100 ภายใต้โครงสร้างการลงทนุแบบทีเค ในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์เพิEมเติมจํานวน 4 แหง่ มลูคา่ 301 

ล้านบาท มี กําลังการผลิตรวม 6.32 เมกะวัต ต์  

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี B  

§ โรงไฟฟ้า Tenzan ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดั ซากะ ขนาด

กําลงัการผลิต 1.96 เมกะวตัต์ มีราคารับซื Bอไฟฟ้า

แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 40 เยนต่อ กิ โลวัต ต์

ชัEวโมง เริEมดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 

2560 

§ โรงไฟฟา้ Muroran I ตั Bงอยู ่ณ จงัหวดั ฮอกไกโด ขนาดกําลงัการผลติ 1.73 เมกะวตัต์ มีราคารับซื Bอไฟฟา้แบบ Feed-

in-Tariff (FIT) 24 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง เริEมดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนสงิหาคม 2561 

§ โรงไฟฟ้า Muroran II ตั Bงอยู่ ณ จังหวัด ฮอกไกโด ขนาดกําลงัการผลิต 1.63 เมกะวัตต์ มีราคารับซื Bอไฟฟ้าแบบ 

Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง เริEมดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนมกราคม 2561 

§ โรงไฟฟ้า Takeo II ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดั ซากะ ขนาดกําลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต์ มีราคารับซื Bอไฟฟ้าแบบ Feed-in-

Tariff (FIT) 21 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง เริEมดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตลุาคม 2561 
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ปี 2563 

• วันที5 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใิห้จา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท ซึEงเป็น

การจา่ยเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 ซึEงได้จา่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแล้ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 3,051,021,700 หุ้น ทีEจํานวนหุ้นละ 0.35 บาท เมืEอวนัทีE 25 กนัยายน 2562 ดงันั Bน

คงเหลอืจา่ยเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ในงวดนี Bอีกหุ้นละ 0.30 บาท โดยจา่ยจากกําไรทีEได้รับ

ยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิตบิคุคล ซึEงผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้รับเครดติภาษี กําหนดจา่ยเงินปันผลใน

วนัทีE 28 เมษายน 2563 ทั Bงนี Bจํานวนหุ้นดงักลา่วยงัไมร่วมหุ้นทีEอาจจะเพิEมขึ Bนจากการใช้สทิธิçซื Bอหุ้นสามญัของใบสาํคญั

แสดงสทิธิçภายใต้โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP 

• วันที5 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัโิครงการซื Bอหุ้นคืนของบริษัทฯ เพืEอการบริหารทาง

การเงิน (Treasury stocks) ภายในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500 ล้านบาท จํานวนหุ้นทีEซื Bอคืนไมเ่กิน 122 ล้านหุ้น หรือคดิเป็น

ไมเ่กินร้อยละ 4 ของหุ้นทีEจําหนา่ยได้แล้วทั Bงหมด โดยเป็นการเข้าซื Bอในตลาดหลกัหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กําหนด

ระยะเวลา 6 เดือน ตั Bงแตว่นัทีE 11 มีนาคม 2563 ถงึ 4 กนัยายน 2563  

• วันที5 27 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั (“Banpu NEXT”) ได้รับการจดัตั Bงเป็นทีEเรียบร้อย โดย Banpu NEXT 

เป็นบริษัทฯ ทีEเกิดจากการควบบริษัท (Business Amalgamation) ระหวา่งบริษัท บ้านป ู รีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั 

(“BRE”) ซึEงเป็นบริษัทยอ่ยทีEบริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.99  และ บริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั (“BPIN”) ซึEง

เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมทีEบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (BANPU) ซึEงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่น

ร้อยละ 99.99  เพืEอป็นฐานธรุกิจทีEสาํคญัสาํหรับกลุม่บ้านปกูารดําเนินธรุกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน โดย 

BPP และ BANPU ถือหุ้นใน Banpu NEXT ในสดัสว่นเทา่กนัทีEร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทีEออกและจําหนา่ยได้แล้วทั Bงหมด

ของ Banpu NEXT ซึEงมีทนุจดทะเบียน 7,919,000,000 บาท  

• วันที5 27 มีนาคม 2563 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัแิตง่ตั Bง ดร.กิรณ ลมิปพยอม ให้ดํารงตําแหนง่ประธาน

เจ้าหน้าทีEบริหารแทน นายสธีุ สขุเรือน ทีEได้รับมอบหมายให้ดแูลรับผิดชอบงาน ด้านอืEน ตามแผนกลยทุธ์ของกลุม่บริษัท

บ้านปฯู โดยให้มีผลนบัตั Bงแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

• วันที5 8 เมษายน 2563  ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตั Bง ดร.กิรณ ลมิปพยอม เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสธีุ 

สขุเรือน กรรมการทีEลาออก เนืEองจาก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัภิารกิจด้านอืEนตามแผนกลยทุธ์ของกลุม่บริษัทบ้านปฯู 

โดยมีผลตั Bงแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั Bงนี B มีวาระการดํารงตําแหนง่เพียงเทา่ทีEยงัเหลอือยูข่องนายสธีุ สขุเรือน 

กลา่วคือมีวาระการดํารงตําแหนง่ถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 2563 

• วันที5 26 มถุินายน 2563 บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั บริษัทร่วมทีEบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 ได้จดัตั Bงบริษัทยอ่ย

ขึ Bนใหมใ่นชืEอ บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ กรีน ลสีซิEง จํากดั เพืEอให้บริการด้านพลงังาน ให้เชา่ เชา่ซื Bอ และให้บริการทีEเกีEยวเนืEองกบั

ธรุกิจยานพาหนะไฟฟา้  



 

                                                                                                                                                       หน้า 9 
 

• วันที5 31 กรกฎาคม 2563  บริษัท บ้านปเูน็กซ์ จํากดั 

บริษัทร่วมทีEบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ ได้ลง

นามในสญัญาซื Bอขายโรงไฟฟา้พลงังานลม El Wind 

Mui Dinh ขนาด °¢.£ เมกะวตัต์ ณ จงัหวดั Ninh 

Thuan ประเทศเวียดนาม โดยมีมลูคา่การลงทนุ

จํานวน ££ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา่

ประมาณ §,•£¶ ล้านบาท โดยเริEมเปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์ (COD) ตั Bงแตว่นัทีE §° เมษายน §¶£§ และมี

ราคารับซื Bอไฟฟา้ (FIT) ทีE ß.¶ เซนต์สหรัฐฯ ตอ่ 

กิโลวตัต์ชัEวโมง โดยจา่ยไฟฟา้เข้าระบบสายสง่ของ

ประเทศเวียดนามให้แก่การไฟฟา้เวียดนาม (EVN) 

ตามสญัญาการซื Bอขายไฟฟา้ (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทนุดงักลา่วยงัอยูใ่นระหวา่งการปฏิบตัติามเงืEอนไขทีE

เกีEยวข้องในสญัญาและต้องได้รับอนมุตัจิากหนว่ยงานราชการทีEเกีEยวข้อง  

• วันที5 30 สงิหาคม 2562 ทีEประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตเิหน็ชอบให้มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไร

สะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน  สิ BนสดุวนัทีE 30 มิถนุายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท สาํหรับหุ้นจํานวน 

3,051,021,700 หุ้น โดยจา่ยจากกําไรทีEได้ยกเว้นไมต้่องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิตบิคุคล  ซึEงผู้ รับเงินปันผลจะไมไ่ด้

รับเครดติภาษี และจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัทีE 23 กนัยายน 2562  

• วันที5 4 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งการสิ Bนสดุของโครงการซื Bอหุ้นคืน โดยซื Bอหุ้นคืนรวมทั Bงสิ Bน 3,290,000 หุ้น คดิเป็น 

ร้อยละ 0.11 ของหุ้นทีEจําหนา่ยได้แล้วทั Bงหมด โดยใช้เงินเป็นมลูคา่รวมทั Bงสิ Bน 41,646,580 บาท  

• วันที5 16 พฤศจกิายน 2563 บริษัท Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”) บริษัทยอ่ยของ บริษัท บ้านปู

เน็กซ์ จํากดั  (“Banpu NEXT”) ซึEงเป็นบริษัทร่วมทีEบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 รายงานการเปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์ (COD) โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ตั Bงอยู ่ณ จงัหวดัยามากาตะ ประเทศญีEปุ่ น มีกําลงัการผลติรวม 

20 เมกะวตัต์ ได้เข้าทําสญัญาซื Bอขายไฟฟา้ กบั 

บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็น

ระยะเวลา 20 ปี มีราคารับซื Bอไฟฟา้แบบ Feed-in-

Tariff (FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง โดยโรงไฟฟา้

แหง่นี Bสามารถผลติและจา่ยกระแสไฟฟา้ให้แก่ชมุชน

ราว 5,000 ครัวเรือน และได้รับการเปลีEยนชืEอ เป็น

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahlia 

Solar power plant เพืEอให้เป็นทีEคุ้นเคยตอ่ชมุชนใน

พื BนทีEดงักลา่ว 
 

• วันที5 16 ธันวาคม 2563 บริษัท Aizu Energy Pte. Ltd (“AZE”) บริษัทยอ่ยของ ของ บริษัท บ้านปเูน็กซ์ จํากดั (“Banpu 

NEXT”) ซึEง เป็นบริษัทร่วมทีEบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50 รายงานการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟา้

พลงังานแสงอาทิตย์ยาบกิู ตั Bงอยู ่ณ จงัหวดัฟกูชิูมะ ประเทศญีEปุ่ น     มีกําลงัการผลติรวม 7 เมกะวตัต์ ได้เข้าทําสญัญาซื Bอ

ขายไฟฟา้ กบั บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื Bอไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff 

(FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัต์ชัEวโมง  
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• เมื5อวันที5  22 กุมภาพันธ์ 2564  ทีEประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.65 บาท  ซึEงเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2563 ซึEงได้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.30 บาท เมืEอวนัทีE 23 กนัยายน 2563 ดงันั Bนคงเหลือจ่ายเงิน ในงวดนี Bอีกหุ้นละ 

0.35 บาท โดยจ่ายจากกําไรทีEได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึEงผู้ รับเงินปันผลจะไม่ได้รับ

เครดติภาษี กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัทีE  28 เมษายน 2564 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 ปัจจุบนับริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยครอบคลมุทั Bงการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื BอเพลิงทัEวไป (Thermal Power Plant) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) และ

เทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ซึEงประกอบไปด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา ระบบกกั

เก็บพลงังาน เมืองอจัฉริยะ (Smart City) ยานยนต์ไฟฟา้ และ ซื Bอขายพลงังาน (Energy trading) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี B 
 

 

 ธุรกจิไฟฟ้าจากพลังงานเชื /อเพลงิทั5วไป (Thermal Power Plant) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี B 
 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
1. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั(มหาชน)  ลงทนุในธรุกิจพลงังาน - 

2. PT ITM Banpu Power  ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 30.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

3. Hongsa Power Company Limited ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ 40.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

4. Phu Fai Mining Company Limited รับสมัปทานในการทําเหมืองแร่  37.50% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 99.99% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

6. Banpu Power International Limited ลงทนุในธรุกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

7. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั ลงทนุในธรุกิจไฟฟา้ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน 

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

9. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั  ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้ 50.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั) 

10. บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั ลงทนุในธรุกิจไฟฟา้ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั) 

11. Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจไฟฟา้ 100.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co., Ltd.) 

12. Shijiazhuang Chengfeng Cogen 

Co., Ltd  

ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้

และไอนํ }า 

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

13. Banpu Investment (China) Ltd ลงทนุในธรุกิจไฟฟา้ 100.00% 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
(ถือหุ้นโดย Banpu Power Investment Co.,  Ltd.) 

14. Pan-Western Energy Corporation  

LLC 

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

15. Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และ

ไอนํ }า 

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

16. Zouping Peak CHP Co.,Ltd.  ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และ

ไอนํ }า 

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

17. Banpu Power trading (Shandong) 

Co., Ltd 

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

18. Banpu Power trading (Hebei) Co., 

Ltd 

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

19. Tangshan Banpu Heat and Power 

Co., Ltd.  

ผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้และ

ไอนํ }า 

87.92% 
(ถือหุ้นโดย Pan-Western Energy Corporation LLC) 

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

        
ธุรกจิไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกจิเทคโนโลยีพลังงาน  

เป็นการลงทนุผา่น บริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึEงเป็นบริษัทยอ่ย ทีEบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี B  

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
20. บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน

และเทคโนโลยีพลงังาน 

50.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ธุรกจิไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี B 
 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
21. Banpu Renewable Singapore Pte. 

Ltd. 

ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

22. Aizu Energy Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน 75.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

23. Banpu Japan K.K. ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

24. BRE Singapore Pte. Ltd.  ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

25. BPP Vinh Chau Wind Power Limited 

Liability Company 

ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังานลม 100.00% 
(ถือหุ้นโดย BRE Singapore Pte. Ltd.) 

26. BPP Renewable Investment (China) 

Co., Ltd 

ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

27. Anqiu Huineng Renewable Energy 

Co., Ltd.  

ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

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

28. Weifang Tian’en Jinshan 

Comprehensive  Energy Co., Ltd  

ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd) 
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บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
29. Dongping County Haoyuan Solar 

Power Generation Co., Ltd 

ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

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

30. Anqiu County Hui’en PV Technology 

Co., Ltd 

ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

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

31. Jiaxing Deyuan Technology Co., Ltd ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

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

32. Feicheng Xingyu Solar Power PV 

Technology Co., Ltd 

ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

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

33. Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd ลงทนุในธรุกิจโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ 

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

34. Banpu Renewable Australia Pty Ltd ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน 100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

 

 

ธุรกจิเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี B 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ สัดส่วนการถอืหุ้น 
35. Banpu Power Trading GK Energy Trading  100.00% 

(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

36. Digital Energy Solutions Corporation Energy Trading  35.00% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

37. Global Engineering Co., Ltd ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน

และเทคโนโลยีพลงังาน 

19.90% 
(ถือหุ้นโดย Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.) 

38. BPIN Investment Co., Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน

และเทคโนโลยีพลงังาน 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

39. บริษัท เออร์เบนิ โมบลิตีิ Ñ เทค จากดั ธรุกิจยานยนต์ไฟฟา้  30.66% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

40. FOMM Corporation ธรุกิจยานยนต์ไฟฟา้  21.45% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

41. Sunseap Group Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจพลงังานหมนุเวียน

และเทคโนโลยีพลงังาน 

48.63% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

42. Durapower Holdings Pte. Ltd. ลงทนุในธรุกิจผลติระบบกกัเก็บ

พลงังาน ( Manufacturing of 

Lithium-Ion Battery (LiB) for EV 

and Energy Storage System 

(ESS)  

47.68% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

43. บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ กรีน ลสีซิâง จํากดั ลงทนุในธรุกิจพลงังาน และ 

เชา่ลสีซิâง 

100.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

44. บริษัท จีอีพีพี สะอาด จํากดั Integrated Waste Management 

Platform 

25.00% 
(ถือหุ้นโดย บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั) 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
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• ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื /อเพลิงพื /นฐาน (Thermal Power Plant) เป็นธุรกิจทีEเน้นการนํานวตักรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เพืEอ

สง่เสริมการผลิตไฟฟ้าให้มีคณุภาพและมัEนคง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยี

ทีEมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิEงแวดล้อม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนใน

โรงไฟฟ้าทีEใช้ถ่านหินเป็นเชื Bอเพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทั Bงนี Bโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในจีนยังเพิEมความ

หลากหลายของผลติภณัฑ์ ด้วยการจําหนา่ยไอนํ Bาและนํ Bาเยน็ให้ลกูค้าบริเวณรอบโรงไฟฟา้อีกด้วย 

• ธุรกจิไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) เป็นธุรกิจพลงังานทีEเป็นมิตรตอ่สิEงแวดล้อมและ

ช่วยตอบสนองสังคมคาร์บอนตํEา ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนผ่าน บริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึEงเป็นบริษัทย่อยทีEบริษัทฯ       

ถือหุ้นร้อยละ 50 ในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทั BงในจีนและญีEปุ่ น รวมทั Bงโรงไฟฟา้พลงังานลมในเวียดนาม  

• ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ซึEงประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆ ทีEเกีEยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน โดยบริษัทฯ ลงทนุผา่น 

บริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึEงเป็นบริษัทยอ่ย ทีEบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดดงันี B 

• ธุรกจิระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคา  

ธุรกิจให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ปัจจบุนัมีการให้บริการในไทยและ

สิงคโปร์ เพืEอตอบสนองความต้องการของลกูค้ารายย่อยและภาคธุรกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีEต้องการ

พลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีทีEทนัสมยั  

 

 

• ธุรกจิระบบกักเกบ็พลังงาน 

ธุรกิจระบบจดัเก็บพลงังานและระบบไฟฟา้สํารอง เพืEอตอบสนองความต้องการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ของภาคอตุสาหกรรม รวมถงึแบตเตอรีEสาหรับยานยนต์ไฟฟา้ ปัจจบุนัมีฐานการผลติแบตเตอรีEอยูใ่นจีน  

• ธุรกจิเมืองอัจฉริยะ  

ธุรกิจให้บริการในการเชืEอมโยงเทคโนโลยีการจัดการด้านพลงังานทีEสะอาดและยัEงยืนกับเครือข่ายด้านการ

บริหารจดัการเมืองและผงัเมือง เพืEอตอบสนองความต้องการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชน

และชมุชนเมือง 

• ธุรกจิรถยนต์ไฟฟ้า  

ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึEงเป็นธุรกิจทีEต่อยอดจากการลงทนุในธุรกิจผลิตแบตเตอรีEเพืEอรองรับ

รูปแบบการใช้พลงังานสะอาดทีEจะเกิดขึ Bนในอนาคต  

• ธุรกจิซื /อขายพลังงาน 

ธุรกิจซื Bอขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทลั เพืEอรองรับรูปแบบการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจบุนัมีการลงทนุในญีEปุ่ น  

 
  



 

                                                                                                                                                       หน้า 15 
 

โครงสร้างกลุ่มบ้านป ูเพาเวอร์ 
ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563  

 (สว่นทีEถือหุ้นทางตรงและ 

ทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 10 ขึ Bนไป)  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

บริษัท จีอีพีพี สะอาด จํากัด 
 

 
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด 

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน 
ลีสซิ;ง จาํกัด 
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1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) “บ้านป”ู ซึEงเป็นผู้ผลิตเชื Bอเพลิงพลงังานเป็นผู้จดัหาพลงังานครบ

วงจร ครอบคลมุ ° กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานทีEเกีEยวข้อง อาทิ 

การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจดัหาเชื Bอเพลิง และสายสง่) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลงังานเชื Bอเพลิง

ทัEวไป และจากพลงังานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบ

วงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน) ทั Bงในประเทศและตา่งประเทศ  ทั Bงนี Bในการดําเนินธุรกิจ

การผลิตไฟฟ้าและพลงังานทางเลือกต่างๆ บริษัทฯ มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกบั บ้านปแูละบริษัทในกลุ่ม บ้านป ู

เช่น มีการใช้บริการหน่วยงานสนบัสนนุจาก บ้านป ูผ่านการบริการตามสญัญาการบริหารจดัการ ซึEงครอบคลมุบริการ การให้

คําปรึกษาและความชว่ยเหลือด้านบญัชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หนว่ยงานสนบัสนนุกลาง เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจดัการทรัพย์สิน  ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ให้บริการแก่ บ้านปแูละบริษัทย่อย 

สาํหรับการดําเนินธรุกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผา่น การบริการตามสญัญาบริการให้คําปรึกษา 

  



 

                                                                                                                                                       หน้า 17 
 

2.   ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

ในระยะ 3 ปีที5ผ่านมา สาํหรับสิ /นสุดวันที5 31 ธันวาคม  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย  

 
หมายเหต:ุ   

1. BPPRIC เป็นบริษัทย่อยฯ ที8ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ BPPT G.K. เป็นบริษัทย่อยฯ ที8ลงทนุใน
ธุรกิจซืTอขายไฟฟ้าในประเทศญี8ปุ่ น ทัTงสองบริษัทย่อยฯ ได้ถูกควบรวมภายใต้การปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือ Business Amalgamation ของกลุ่ม
ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน ซึ8งภายหลงัการควบรวมเสร็จสิTนและอยู่ภายใต ้บริษัทที8จดัตัTงใหม่คือ บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั เมื8อ
วนัที8 27 กมุภาพนัธ์ 2563 โดย บริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ ถือหุน้ร้อยละ 50 ผลประกอบการจากธุรกิจดงักล่าวจึงรายงานในรูปแบบของส่วนแบ่งกําไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2. รายไดจ้ากการขายอื8น  ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายนํTาร้อน และ นํTาเย็น รวมทัTง เงินสนบัสนนุจากรัฐบาลจีนเพื8อใช้ในการดําเนินวาน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสิ8งแวดลอ้ม นอกจากนัTน ในกรณีที8อตัราไฟฟา้และไอนํTาไม่สามารถสะทอ้นการปรับตวัเพิ8มขึTนของราคาถ่านหินไดอ้ย่างเพียงพอ 
บริษัทฯอาจไดร้บัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลจีนเป็นกรณีๆไป 

3. บริษัทฯ มิไดร้ับรู้รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟา้ในประเทศในส่วนของรายไดจ้ากการขายที8มีสดัส่วนการถือหุน้ที8นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 50 แต่รับรู้เป็นส่วน
แบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียอนัไดแ้ก่ โรงไฟฟา้บีแอลซีพี (บริษัทบา้นป ูเพาเวอร์ ถือหุน้ร้อยละ 50) โรงไฟฟา้ HPC 
(บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 40) และ ธุรกิจพลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน ภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากดั (บริษัทบ้านปู 
เพาเวอร์ ถือหุน้ร้อยละ 50) 
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2.1.1) โรงไฟฟ้าเชื /อเพลงิทั5วไป (Thermal Power Plant) 

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

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว ใน Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึEงจดทะเบียนอยูใ่นประเทศ

สิงคโปร์   ผ่านบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัEนแนล จํากดั (BPPI) มีการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (Combined 

Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แห่ง มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าจํานวน 323 

เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ Bา 1,318 ตันต่อชัEวโมง รวมเป็นกําลังการผลิตติดตั Bง 613 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึEงมี

รายละเอียดดงันี B  

 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมล่วนหนาน (Luannan)  

ตั Bงอยูใ่นเขตลว่นหนาน  เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย เป็นโรงไฟฟา้ทีEผลติ

ไฟฟ้าและไอนํ Bา โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื Bอเพลิง มีกําลังการผลิตไฟฟ้า

จํานวน 125 เมกะวตัต์  และกําลงัการผลิตไอนํ Bา 278 ตนัต่อชัEวโมง รวม

เป็นกําลงัการผลติตดิตั Bง 227 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

 

 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ /งติ /ง (Zhengding)  

ตั Bงอยู่ในเขตเจิ Bงติ Bง เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็นโรงไฟฟ้าทีEผลิต

ทั Bงไฟฟ้า ไอนํ Bา นํ Bาร้อน และนํ Bาเย็น โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื Bอเพลิง มีกําลงั

การผลิตไฟฟ้าจํานวน 73 เมกะวตัต์  และกําลงัการผลิตไอนํ Bา 370 ตนั

ตอ่ชัEวโมง รวมเป็นกําลงัการผลติตดิตั Bง 139 เมกะวตัต์เทียบเทา่ 

 
3. โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโจวผิง (Zouping)           

ตั Bงอยู่ในเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็นโรงไฟฟ้าทีEผลิตทั Bง

ไฟฟ้าและไอนํ Bา โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื Bอเพลิงมีกําลังการผลิตไฟฟ้า

จํานวน 125 เมกะวตัต์  และกําลงัการผลิตไอนํ Bา 670 ตนัต่อชัEวโมง รวม

เป็นกําลงัการผลิตติดตั Bง 247 เมกะวตัต์เทียบเท่า โดย BPIC  ถือหุ้นทีE

ร้อยละ 70 จึงทําให้มีกําลังการการผลิตติดตั Bง เท่ากับ 173 เมกะวัตต์

เทียบเทา่ ตามสดัสว่นการลงทนุ 

 

 

 

2. บริษัท บแีอลซีพ ีเพาเวอร์ จาํกัด (BLCP)  
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บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ซึEงเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

(Independent Power Producer, IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

โรงไฟฟา้ขนาดกําลงัการผลติติดตั Bง 717 เมกะวตัต์ จํานวน 

2 หน่วยการผลิต  โดยใช้ถ่านหินคุณภาพดีชนิดบิทูมินัส 

(Bituminous) เป็นเชื Bอเพลิง โดยการนําเข้าจากประเทศ

ออสเตรเลียเป็นหลกั ตั Bงอยู่ทีEนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จังหวัดระยอง มีสญัญาซื Bอขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement - PPA)  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยอายุสัญญา 25 ปี นับตั Bงแต่วันเปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์ของหน่วยการผลิตทีE 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริEมก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2546 และเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์สําหรับ

หน่วยการผลิตทีEหนึEง เดือนตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตทีEสองเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เดือนกุมภาพนัธ์ 2550  ปัจจุบนั

โรงไฟฟา้ BLCP ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นเวลา 14  ปี 

3. Hongsa Power Company Limited  (HPC) 

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับบริษัทย่อย ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี โฮลดิ Bง  จํากัด (มหาชน)  (RATCH) และ Lao 

Holding State Enterprise (LHSE) ซึEงเป็นรัฐวสิาหกิจของ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. 

ลาว) เพืEอร่วมจัดตั Bง Hongsa Power Company Limited 

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

โดยทั Bงสองบริษัทมีวตัถุประสงค์เพืEอก่อสร้างและบริหาร

โรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสําคญัการร่วม

ทนุสรุปได้ดงันี B 

• HPC ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาวให้เป็นผู้ ทีEมีสิทธิในการพฒันา ก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้าหงสา โดย

สิทธิตามสมัปทานเริEมตั Bงแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัครบกําหนด 25 ปีนบัแต่วนัเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

ของหงสาหน่วยทีE 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นดงันี B  BPP ถือหุ้นร้อยละ  40  RATCH ถือหุ้นร้อย

ละ 40  และ LHSE  ถือหุ้นร้อยละ 20 

• PFMC ได้รับสมัปทานในการทําเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดัส่วนถือหุ้นดงันี B  BPP ถือหุ้นร้อยละ 37.5 RATCH ถือหุ้น

ร้อยละ 37.5   และ LHSE ถือหุ้นร้อยละ 25 

โรงไฟฟ้าหงสา ตั Bงอยู่ในเมืองหงสา แขวงไชยบรีุ สปป ลาว เป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองทีEใช้พลงังานถ่านหินลิกไนต์  มีกําลงัการ

ผลิตติดตั Bงรวมจํานวน 1,878 เมกะวตัต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจํานวน 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวตัต์  หน่วยการ

ผลิตทีE 1 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมืEอวันทีE 2 มิถุนายน 2558 หน่วยการผลิตทีE 2 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมืEอวันทีE 2 

พฤศจิกายน 2558   และหนว่ยการผลติทีE 3  เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2559 
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4. โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)   

บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วใน Banpu 

Power Investment Co., Ltd (BPIC) ทีE ไ ด้ ล ง น า ม ใ น

สญัญาร่วมทนุเพืEอศกึษาและร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ 

Shanxi Lu Guang (SLG) ซึEงเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวตัต์ ตั Bงอยู่

ในเมืองฉางจื Bอ มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(หา่งจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 กิโลเมตร)    ผู้

ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย BPIC  ร้อยละ 

30 บ ริ ษั ท  Gemeng International Energy Co., Ltd 

(Gemeng) ร้อยละ 35 และ บริษัท Shanxi Lu’an Mining 

Group (Lu’an)  ร้อยละ 35  อนึEง Lu’an เป็นหนึEงในผู้ ร่วมทนุในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึEงถือหุ้น

และดําเนินการเหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัสว่นการถือหุ้นประกอบด้วย Lu’an ร้อยละ 55  และบ้านป ูถือหุ้น

ทางอ้อมร้อยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนี Bได้รับอนุมตัิโครงการขั Bนสดุท้ายจากคณะกรรมการการพฒันาและปฎิรูปแห่ง

มณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมืEอเดือนพฤศจิกายน 2558 เพืEอดําเนินการ

พฒันาและก่อสร้าง โดย ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563  โรงไฟฟา้ซานซีลูก่วงดําเนินการก่อสร้างเสร็จสิ Bนร้อยละ 100 และ ปัจจบุนั

อยู่ระหว่างการดสอบการเดินเครืEองเชิงพาณิชย์ของทางรัฐบาลจีน และคาดว่าจะสามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 

2564   

ข้อมูลเบื /องต้นของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang : 

กําลงัการผลติ : 1,320 เมกะวตัต์ (2 x 660 เมกะวตัต์) 

เทคโนโลยีการผลติ : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซเูปอร์คริทิเคลิ (Ultra-super critical)  

ปริมาณการใช้ถ่านหิน : ประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ล้านตนัตอ่ปี 

แหลง่ถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใช้สายพานในการลําเลียง) เหมืองของ Lu’an และ

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

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

       

  



 

                                                                                                                                                       หน้า 21 
 

2.1.2) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant)   

1.  โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์สาธารณรัฐประชาชนจนี   

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วในบริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึEงถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท BPP Renewable 

Investment (China) Co., Ltd ได้ลงทนุและพฒันาโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ รวม 7 โครงการ มีกําลงัการผลิตรวม 177.32 

เมกะวตัต์ มีโครงสร้างราคารับซื Bอไฟฟา้ระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดงันี B 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จินซาน ตั Bงอยู่ทีEเมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกําลงัการผลิต 28.95 เมกะวตัต์ 

เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกนัยายน 2559  

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ฮุ่ยเหนิง 1 และ 2 ตั Bงอยูที่Eเมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง มีกําลงัการผลติรวม 21.50 

เมกะวตัต์ โครงการฮุ่ยเหนิงประกอบด้วย § เฟส คือ โรงไฟฟา้ฮุ่ยเหนิงเฟส 1 มีกําลงัการผลิต 10.43 เมกะวตัต์ และ

โรงไฟฟา้ฮุย่เหนิงเฟส 2 มีกําลงัการผลติ 11.08 เมกะวตัต์ เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกรกฏาคม 2559  

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์เฮ่าหยวน  ตั Bงอยูที่Eเมืองไทอนั  มณฑลซาน มีกําลงัการผลติ 20.00 เมกะวตัต์ เปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนตลุาคม 2559  

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮุ่ยเอิน ตั Bงอยู่ทีEเมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีกําลงัการผลิต 19.70  เมกะวตัต์ 

เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนมกราคม 2560  

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์เต๋อหยวน ตั Bงอยูที่Eเมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง มีกําลงัการผลติ 51.64 เมกะวตัต์ 

เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ซงิหยู๋  ตั Bงอยูที่Eเมืองไทอนั  มณฑลซานตง  มีกําลงัการผลิต 10.30 เมกะวตัต์ เปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2560  

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์จีçซิน ตั Bงอยู่ทีEเมืองจินห ูมณฑลเจียงช ูมีกําลงัการผลิต 25.22 เมกะวตัต์  เริEมรับรู้

ผลประกอบการจากการดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2562  

 
2. โรงไฟฟ้าและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ประเทศญี5ปุ่น   

บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วในบริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึEงลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญีEปุ่ นผา่นบริษัทยอ่ย ปัจจบุนัมีจํานวน 17 โครงการ มีโครงสร้างราคารับซื Bอไฟฟา้ระยะยาวแบบ 

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

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทีEมีกําลงัการ

ผลิตไฟฟ้ารวมทั Bงสิ Bน 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) ซึEงบริษัทฯ ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 40 ประกอบด้วย 5 โครงการ 

ได้แก่   

1.1 โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ ตั Bงอยู่ในจงัหวดัอิบารากิ มีกําลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์(กระแสสลบั)  เปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556, 

1.2 โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 ตั Bงอยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีกําลงัการผลติ 2 เมกะวตัต์(กระแสสลบั)  เปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558 

1.3 โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตั Bงอยู่ในจงัหวดักุนมะ มีกําลงัการผลิต 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ใน เดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 ตั Bงอยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีกําลงัการผลติ 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

ในเดือนธนัวาคม 2558 
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1.5 โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 ตั Bงอยูใ่นจงัหวดัโทชิงิ  มีกําลงัการผลติ 2 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

ในเดือนตลุาคม 2558 
 

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮิโนะ (Hino) ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดัชิงะ มีกําลงัการผลิต 3.50 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  

บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์อวาจ ิ(Awaji)  ตั Bงอยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ มีกําลงัการผลติ 8.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  

บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2560 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุกะวะ (Mukawa) ตั Bงอยู่ ณ จังหวัดฮอกไกโด มีกําลงัการผลิต 17.00 เมกะวัตต์ 

(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 56 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสงิหาคมปี 2561 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ (Nari Aizu) ตั Bงอยู่ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ มีกําลงัการผลิต 20.46เมกะวัตต์ 

(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 75 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคมปี 2561 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คุโรคาวะ (Kurokawa) ตั Bงอยู่ ณ จังหวัดมิยางิ มีกําลงัการผลิต 18.90 เมกะวัตต์ 

(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคมปี 2562 

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ยามางาตะ (Yamagata) ตั Bงอยู ่ณ จงัหวดัยามางาตะ มีกําลงัการผลติ 20.00 เมกะวตัต์ 

(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ขณะนี Bอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง มีกําหนดเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ใน

ไตรมาส 4 ปี 2563 

8. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ยาบกู ิ(Yabuki) ตั Bงอยู ่ณ จงัหวดัฟกุชิุมา่ มีกําลงัการผลติ 7.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) 

บริษัทฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 75 ขณะนี Bอยู่ระหว่างการก่อสร้าง กําหนดเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 

2563 

9. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดัฟุกุชิมะ มีกําลงัการผลิต 10.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) บริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ขณะนี Bอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564 

10. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดัมิยางิ มีกําลงัการผลิต 20.00 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) บริษัทฯ 

ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 ขณะนี Bอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2564 

11. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) ตั Bงอยู่ ณ จังหวัดยามางาตะ มีกําลังการผลิต 200.00 เมกะวัตต์ 

(กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 และได้รับสทิธิçในการลงทนุเพิEมเตมิร้อยละ 34 เมืEอโครงการเริEมก่อสร้าง 

และอีกร้อยละ 15 เมืEอโครงการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ขณะนี Bอยู่ระหว่างการพฒันา คาดว่าจะเปิดดําเนินการเชิง

พาณิชย์ปี 2566 

12. โรงไฟฟ้า Tenzan ตั Bงอยู ่ณ จงัหวดัซากะ มีกําลงัการผลติ 1.96 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อย

ละ 100 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธนัวาคมปี 2562 

13. โรงไฟฟ้า Muroran I ตั Bงอยู่ ณ จังหวดัฮอกไกโด มีกําลงัการผลิต 1.73 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)  บริษัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นร้อยละ 100  เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสงิหาคม 2561 

14. โรงไฟฟ้า Muroran II ตั Bงอยู่ ณ จังหวดัฮอกไกโด มีกําลงัการผลิต 1.63 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั) บริษัทฯ ลงทุนใน

สดัสว่นร้อยละ 100  เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561 

15. โรงไฟฟ้า Takeo II ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดัซากะ มีกําลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต์ (กระแสสลบั)บริษัทฯ ลงทนุในสดัสว่นร้อย

ละ 100 เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ เดือนตลุาคม 2561 
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3. โรงไฟฟ้าและโครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานลมประเทศเวียดนาม  

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วในบริษัท Banpu Next Co., Ltd ซึEงถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท BRE Singapore 

Pte. Ltd (“BRES”)  ได้เริEมขยายฐานการลงทุนไปยงัธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยงัประเทศเวียดนาม โดยลงทุนและพฒันาโครงการ

ผลติไฟฟา้จากพลงังานลม โดยปัจจบุนัมี 2 แหง่มีรายละเอียดดงันี B  

1. โรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดั Ninh Thuan มีกําลงัการผลิต 37.6 เมกะวตัต์ เริEมเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั Bงแต่วันทีE 23 เมษายน 2562 และมีราคารับซื Bอไฟฟ้า (FIT) ทีE 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อ 

กิโลวตัต์ชัEวโมง โดยจา่ยไฟฟา้เข้าระบบสายสง่ของประเทศเวียดนามให้แก่การไฟฟา้เวียดนาม (EVN) ตามสญัญาการซื Bอ

ขายไฟฟา้ (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Vin Chau (Soc Trang) ตั Bงอยู่ ณ จงัหวดัซอกจงั กําลงัการผลิตรวม 80 เมกะวตัต์ 

ประกอบด้วย เฟส 1 กําลงัการผลติติดตั Bง 30 เมกะวตัต์ และ เฟส 2 กําลงัการผลติติดตั Bง 30 เมกะวตัต์ และ เฟส 3 กําลงั

การผลิตติดตั Bง 20 เกมะวตัต์ มีราคารับซื Bอไฟฟ้า (FIT) ทีE 8.5 เซนต์สหรัฐฯ ต่อ กิโลวตัต์ชัEวโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดย

คาดวา่เฟส 1 จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2564  

 

2.1.3) ธุรกจิเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)   

ภายใต้แนวคิดการเป็นผู้ นําในธุรกิจพลงังานอย่างครบวงจรของบริษัทฯ ทีEผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ พร้อมมุ่งมัEน

สร้างพลงังานสะอาดทีEยัEงยืน จึงเป็นจุดเริEมต้นในการนําประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจด้านพลงังานมากกว่า °• ปี ทั Bงใน

ประเทศและต่างประเทศ และความเชีEยวชาญจากการบริหารธุรกิจ SOLAR FARM, SOLAR FLOATING ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  และประเทศญีEปุ่ น เทคโนโลยีการซื Bอขายพลงังานไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม (Energy Trading) เทคโนโลยี Virtue 

Power Plant มาตอ่ยอดเป็นธรุกิจเทคโนโลยีพลงังานสะอาดทีEเหมาะสมสาํหรับประเทศไทยในอนาคต  

บริษัทฯ ลงทุนเพืEอพฒันาธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (Banpu NEXT) ซึEง บริษัท บ้านปู จํากัด 

(มหาชน) ผู้ นําธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 เท่ากนั โดยจดัตั Bงขึ BนเมืEอ

วนัทีE 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั หรือ BPIN ผู้ ให้บริการด้าน

การวางระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี Bโซลชูนัแบบครบวงจร และบริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี 

จํากัด หรือ BRE ผู้ นําธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การควบรวมกิจการในครั Bงนี B ทําให้บ้านป ู

เน็กซ์ ก้าวสู่การเป็นผู้ ให้บริการด้านพลงังานสะอาดชั BนนําในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกทีEตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ด้วย

นวตักรรมความรู้ความเชีEยวชาญด้านเทคโนโลยีพลงังานระดบัมาตรฐานสากลและยัEงยืน 

1. ธุรกจิระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคา 

Banpu NEXT ก้าวสู่การเป็นผู้ ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาและบนทุ่นลอยนํ Bาแบบครบ

วงจรอย่างมืออาชีพ ตั Bงแต่การให้คําปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั Bง ตรวจสอบ และซ่อมบํารุง สําหรับอตุสาหกรรมและธุรกิจ

ขนาดใหญ่ทีEต้องการลดรายจา่ยคา่ไฟฟา้ รวมถงึเป็นสว่นหนึEงในการชว่ยกนัดแูลโลกอยา่งยัEงยืนด้วยการใช้พลงังานสะอาด 

ปัจจุบัน Banpu NEXT มีสัดส่วนกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop และ Floatng Solar ทั Bงใน

ประเทศและตา่งประเทศ  249 เมกะวตัต์ โดยบริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีและนวตักรรมทีEทนัสมยัเข้ามาใช้ในการดําเนินงานติดตั Bง

และการบริการหลงัการขายให้แก่ลกูค้า ทีมวิศวกรและทีมลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ตรวจสอบการทํางานของระบบจากทกุ

ไซต์งานได้จากห้องคอนโทรลรูมของบริษัทฯ แบบเรียลไทม์ สําหรับลกูค้าทีEติดตั Bงระบบโซลาร์กบั Banpu NEXT สามารถเช็ค

ข้อมลูการผลติไฟฟา้จากโซลาร์แบบเรียลไทม์และย้อนหลงัผา่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ได้ด้วยตวัเอง พร้อมฟังก์ชัEนการใช้งาน

อืEนๆ อีกมากมาย นอกจากนี Bบริษัทฯ มีพนัธมิตรทางธรุกิจทีEแข็งแกร่งและเป็นบริษัทชั Bนนําด้านเทคโนโลยีพลงังานทําให้สามารถ

นําเสนอโซลชูนัพลงังานทีEดีทีEสดุได้อยา่งครบวงจร อาทิเชน่ ระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS)  ระบบการ
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บ ริ ห า ร จัด ก า ร พ ลั ง ง า น  ( Energy Management 

System: EMS) แ ล ะ  ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า  ( Electric 

Vehicle) เป็นต้น เพืEอให้ทุกคนสามารถใช้พลงังานได้

อย่าง มีประสิท ธิภาพ มีความเสถียร  ในราคาทีE

เหมาะสมและเป็นมิตรกบัสิEงแวดล้อม  ล่าสดุได้มีการ

ออกแบบนวัตกรรมพลังงานระบบไมโครกริดแบบ

เคลืEอนทีEได้ซึEงถือเป็นครั BงแรกในประเทศไทยทีEมีการนํา

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั Bงระบบกักเก็บ

พลังงาน (ESS) แบบเคลืE อน ทีE ไ ด้ เ ข้ ามาใ ช้  เ พืE อ

สนบัสนนุพลงังานไฟฟ้าให้กบัพื BนทีEทีEไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือ

ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง โดยทีEไม่ต้องเชืEอมโยงกับระบบ

โครงขา่ยไฟฟา้ 

ธุรกิจการให้บริการด้านพลงังานโดยเริEมจากการให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมือ

อาชีพ ตั Bงแต่การให้คาปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั Bง ตรวจสอบ และซ่อมบํารุง สําหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ทีE

ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นส่วนหนึEงในการช่วยกนัดแูลโลกอย่างยัEงยืนด้วยการใช้พลงังานสะอาด และสามารถ

ตรวจสอบระบบการผลติไฟฟา้ได้แบบเรียลไทม์ผา่นแอปพลเิคชนับนมือถือ พร้อมฟังก์ชัEนการใช้งานตา่งๆ เชน่ ผลการประหยดั

ค่าไฟฟ้า การแจ้งเตือนเมืEอระบบขดัข้อง ช่องทางการติดต่อบริษัท และการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โดย

ปัจจบุนัมีสดัสว่นกําลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทั Bงในประเทศและต่างประเทศ รวม 224 เมกะวตัต์  ครอบคลมุ

ทกุภาคอตุสาหกรรม ทั Bงโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า ตลาด และสถานีบริการนํ Bามนั 

การลงทนุใน ซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้ให้บริการพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศสงิคโปร์  

ปัจจุบัน Banpu NEXT ได้มีสัดส่วนการลงทุนในซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.)  ผู้ นําด้านการให้บริการพลังงาน

แสงอาทิตย์รายใหญ่รวมถงึเทคโนโลยีพลงังานของประเทศสงิคโปร์ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.63   

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563  Sunseap มีกําลงัการผลิตกําลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทั Bงในประเทศสิงคโปร์และ

ตา่งประเทศอยู่ทีE 728 เมกะวตัต์ โดย Banpu NEXT มีสดัสว่นกําลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย์ใน Sunseap อยู่ทีE 354 

เมกะวตัต์  

2. ธุรกจิระบบกักเกบ็พลังงาน 

2.1 การลงทนุใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี5ยวชาญด้านการออกแบบ ผลติ และตดิตั /งระบบแบตเตอรี5

จดัเกบ็พลังงานแบบลเิธียมไอออน (LiB)  

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (Banpu NEXT)  ลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ โดยเข้าถือหุ้ นร้อยละ Æ¢.£ß ของ 

Durapower Holdings Pte. Ltd. ในเดือนมีนาคม §¶£Ø ซึEงการเข้าไปลงทนุในครั Bงนี B ถือเป็นก้าวแรกในการขยายสูธุ่รกิจจดัเก็บ

พลงังาน ซึEงจะช่วยสง่เสริมให้ระบบผลติไฟฟา้มีเสถียรภาพ ก่อให้เกิดการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถงึผลกัดนั

การใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เพิEมขึ Bน ถือเป็นการร่วมขบัเคลืEอนการพฒันาพลงังานของไทย จงึเป็นทีEมาของการลงทนุในธุรกิจจดัเก็บ

พลงังานของสงิคโปร์ในครั Bงนี B   
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Durapower Holdings Pte. Ltd. เป็นผู้ เชีEยวชาญด้านการออกแบบ ผลติ และติดตั BงระบบแบตเตอรีEจดัเก็บพลงังานแบบลเิธียม

ไอออน (LiB) สาหรับยานยนต์และระบบไฟฟ้าสารองต่างๆ โดยจดัตั Bงในประเทศสิงคโปร์ และมีโรงงานผลิตแบตเตอรีEลิเธียม

ไอออนมาตรฐานโลก ทีEเมืองซโูจว (Suzhou) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เดิมมีกําลงัการผลติรวมสงูสดุตอ่ปีอยูที่E 80 เมกะวตัต์

ชัEวโมง และได้ขยายกําลงัการผลิตทีEสามารถรองรับแผนการผลิตได้ถึง Ø กิกะวตัต์ชัEวโมง เป็นโรงงานทีEใช้เทคโนโลยีขั Bนสงู มี

เครืEองหมายการันตีใบรับรองคณุภาพและสิทธิบตัรต่างๆ ในระดบัสากลทัEวโลกกว่า Æ• ใบ เพืEอรองรับแผนเชิงรุกในการขยาย

ฐานลกูค้าเพิEมขึ Bนในยโุรป จีน ญีEปุ่ น อินเดีย ไทยและภมูิภาคอาเซียนทีEมีอยู่แล้วในปัจจบุนักว่า §• ประเทศ ตอบโจทย์ทิศทาง

ตลาดแบตเตอรีEลเิธียมไอออนทีEเติบโตอยา่งตอ่เนืEอง ตลอดจนรองรับความต้องการทีEเพิEมสงูขึ Bนจากแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟา้ 

(EV) รถบสั รถบรรทกุ ระบบการกกัเก็บพลงังานสาหรับบ้านพกัอาศยั และโครงการผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนขนาดใหญ่ใน

ระบบการกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System) การลงทุนครั Bงนี B บ้านปู เน็กซ์ และ Durapower Holdings จะร่วมกัน

พฒันาการบริการด้านพลงังานด้วยเทคโนโลยีและอปุกรณ์ทีEมีคณุภาพสงูแก่ลกูค้า 

2.2 ชุดผลิตและกักเกบ็ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบเคลื5อนที5 (e-PromptMove)  

Banpu NEXT เลง็เหน็ปัญหาด้านการขาดแคลนพลงังานในหลายพื BนทีE รวมทั Bงในยามวิกฤต ิจงึต้องการเป็นสว่นสาํคญัทีEจะชว่ย

ให้ประชาชนเข้าถงึพลงังานได้งา่ย รวดเร็ว และทัEวถงึ ซึEงในฐานะบริษัทลกูของบ้านปฯู ทีEดําเนินธรุกิจภายใต้กลยทุธ์ Greener & 

Smarter  บริษัทฯ จงึได้นํานวตักรรมความรู้ ประสบการณ์ด้านพลงังาน เทคโนโลยี และโซลชูนัด้านพลงังานทีEหลากหลาย มา

พฒันาต้นแบบชดุผลติและกกัเก็บไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบเคลืEอนทีE ‘บ้านป ู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ (Banpu NEXT 

e-PromptMove) โซลชูนัผลติไฟฟา้ด้วยพลงังานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร์รายแรกของไทย ทีEพร้อมเคลืEอนย้ายไปใช้งานได้

ทกุทีE ทกุเวลา แม้ในพื BนทีEประสบภยัพิบตั ิ ซึEงทีมนกัวิจยั วิศวกร และผู้ เชีEยวชาญในแตล่ะด้านของ Banpu NEXT ได้ร่วมกนั

คดิค้นโซลชูนั และหาเทคโนโลยีทีEสามารถตอบโจทย์การใช้งานมาออกแบบและผสานเข้าด้วยกนัได้อยา่งรัดกมุ โดยเน้นเรืEอง

การทํางานแบบครบวงจร ความกะทดัรัด และปลอดภยั นอกจากนี BยงัมีมาตรฐานตรงตามทีEกรมการขนสง่ทางบกกําหนด โดย

ได้ผา่นการตรวจสอบ และทดลองระบบเป็นทีEเรียบร้อย เพืEอสามารถนําไปใช้ได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

Banpu NEXT e-PromptMove ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร ะ บ บ

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทีEทํางานสอดประสานกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยระบบฮาร์ดแวร์ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์

ชนิดพิเศษนํ Bาหนกัเบา แบตเตอรีEลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟต 

( LFP) คุณ ภ า พ สู ง  แ ล ะ อุป ก ร ณ์ แ ป ล ง ผัน ไ ฟ ฟ้ า 

(Inverter) สําหรับตวัรถเทรลเลอร์ ออกแบบและผลิตขึ Bน

โดยเฉพาะ เพืEอให้เหมาะกับการใช้งาน และแข็งแรง

ทนทาน รวมถึงมีระบบจอแสดงผลภายในรถ สําหรับ

ตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ด้านระบบซอฟต์แวร์ มี

ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น  ( Energy 

management system) และอินเทอร์เน็ตออฟตงิส์ (IoT) 

เพืEอใช้ควบคุมการผลิต กักเก็บ และประมวลผลการ

ทํางาน จงึเหมาะจะนําไปใช้ในพื BนทีEทีEไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พื BนทีEประสบภยัพิบตัิ หรือพื BนทีEทีEต้องการหน่วยสนบัสนนุทางการสง่กําลงั 

เชน่ หนว่ยแพทย์ หรือหนว่ยซอ่มบํารุง เป็นต้น 
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3. ธุรกจิรถยนต์ไฟฟ้า  

Banpu NEXT ให้บริการยานยนต์ไฟฟา้และขนสง่แบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เพืEอการเชืEอมตอ่ระบบการสญัจรและ

ขนส่งต่างๆ ได้อย่างชาญฉลาด ลดภาระทั Bงทางด้านเม็ดเงินและเวลาให้กบัผู้ ใช้บริการและผู้ มีส่วนได้เสีย จึงร่วมกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจพฒันา platform ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ทีEมอบโซลชูนัและบริการแบบ One stop service ตั Bงแต่ให้

คําปรึกษา ศกึษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจดัหายานยนต์ทีEเหมาะกบัการดําเนินงาน ของแตล่ะองค์กร ดแูลบริการหลงั

การขาย โดยนําเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดจิิทลัมาผสานเข้าด้วยกนั รวมถงึการพฒันาแอปพลเิคชนัและการนําระบบ

บริหารจดัการข้อมลูแบบเรียลไทม์ (Fleet management) มาใช้เพืEอเพิEมประสทิธิภาพการมอบบริการหลงัการขายให้ตอบโจทย์

การใช้งานของลกูค้าได้อยา่งตรงจดุ 

3.1  รถยนต์ไฟฟ้า FOMM  

Banpu NEXT ได้ทําการลงทุนในบริษัท FOMM Corporation 

(FOMM) ประเทศญีEปุ่ น ซึEงเป็นผู้ นําด้านการพฒันารถยนต์ไฟฟา้

ขนาดเลก็ (Compact EV) โดยมีมลูคา่การลงทนุ 20 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประมาณ 635 ล้านบาท มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 

21.45   โดยมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพืEอติดตามเทคโนโลยี

ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทีEสามารถขับเคลืEอนบนท้องถนนได้ 

และรถยนต์ไฟฟ้า FOMM ยังใช้แบตเตอรีEของ Durapower ซึEง

ถือเป็นการเติมเต็ม Ecosystem ของเทคโนโลยีพลงังานสะอาด

ของบ้านปฯู 

FOMM ก่อตั Bงขึ BนเมืEอปี 2556 ดําเนินธรุกิจครอบคลมุตั Bงแตก่ารออกแบบ การประกอบชิ Bนสว่น การรับประกนัและตรวจสอบ

คณุภาพ บริการขายและจดัสง่ไปยงักลุม่ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และยโุรป FOMM เป็นบริษัทผู้ออกแบบ

ยานยนต์ไฟฟา้ เพืEอพฒันารถไฟฟา้ขนาดเลก็สาํหรับการเดนิทางระยะสั Bน โดยชืEอของ FOMM ยอ่มาจาก First One Mile 

Mobility มีต้นกําเนิดจากเมืองคาวาซากิ โดยรถยนต์ไฟฟา้ FOMM เป็นรถต้นแบบทีEถกูพฒันาให้ลอยนํ Bาได้ และมีมอเตอร์อยูที่E

ล้อ (In-wheel Motor) เพืEอวงเลี BยวทีEเหมาะสมสาํหรับยานยนต์ขนาดเลก็ 

นอกจากนี B Banpu NEXT ยงัเป็นสว่นหนึEงทีEชว่ยผลกัดนัสมาร์ทโมบลิติี B (Smart Mobility) อนัเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา

สมาร์ทซติี B (Smart City) เตมิเตม็การเดนิทางให้สะดวกสบายยิEงขึ Bน ด้วยการให้บริการ ‘บ้านป ูเน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ5ง’ (Banpu 

NEXT EV Car Sharing)    บริการเชา่รถยนต์ไฟฟา้ FOMM ผา่นแอปพลเิคชนั ทีEตอบโจทย์การใช้รถของคนเมืองยคุใหมที่Eหนั

มาใช้รถพลงังานสะอาด และบริการรถเชา่รายชัEวโมงกนัมากขึ Bน สามารถใช้บริการได้งา่ย สะดวก รวดเร็ว เชืEอมตอ่การเดนิทาง

กบัระบบขนสง่มวลชน และเป็นมิตรตอ่สิEงแวดล้อม โดยเริEมให้บริการทีEสามยา่นมิตรทาวน์ พร้อมจดุชาร์จทีEสามารถใช้บริการได้

ตลอด 24 ชัEวโมง และมีแผนขยายจดุบริการเชา่รถยนต์ไฟฟา้เพิEมทั Bงในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เเละตา่งจงัหวดั 
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3.2  ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (Muvmi) 

Banpu NEXT ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรืE องมลภาวะกับเรืE อง

ระบบการเดินทางในชีวิตประจําวนัของผู้คนในตวัเมือง ในปี 

2560   Banpu NEXT  ได้ลงทุนในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี B 

เทค จํากัด หรือ UMT ซึEงมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.50   

และในปี 2562 ได้เพิEมสัดส่วนการเข้าถือหุ้ นเป็นร้อยละ 

30.66   ซึEง UMT เป็นบริษัททีEมุ่งช่วยแก้ปัญหาการใช้ขนส่ง

มวลชนของคนเมือง โดยเน้นไปทีEการเชืEอมต่อเข้ากับระบบ

ขนสง่มวลชน (first/last mile solution) ปัจจบุนั UMT ได้เปิดให้บริการ Tuk Tuk Hop เพืEอชว่ยเหลอืนกัทอ่งเทีEยวในการเดนิทาง

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี B UMT ยงัได้ออกแบบ และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริEมจากตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าทีEใช้ IoT 

(Internet of Things) ในการจดัการรถ (fleet management)  และได้มีการพฒันาแอปพลเิคชนั   “MuvMi : มูฟมี”    ซึEงเป็นแอ

ปเรียกรถแบบ “On-Demand” คือ เรียกเมืEอไหร่ก็ได้ตามต้องการ โดยระบบจะบริหารจดัการให้ผู้ ทีEจะเรียกรถไปในเส้นทาง

เดียวกนัหรือบริเวณใกล้เคียงกนั สามารถไปรถคนัเดียวกนัได้ ทั Bงนี Bบริการดงักล่าวมีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการอยู่มากกว่า 100 

คนัในกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทางรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT 

สถานีกําแพงเพชร บริเวณพหลโยธิน ยา่นเกาะรัตนโกสนิทร์ บริเวณอโศก นานา และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไปจนถงึเสนา

นิคมและบริเวณโดยรอบ 

3.3  เรือท่องเที5ยวไฟฟ้าทางทะเล (e-Ferry) 

ด้วยความมุ่งมัEนในการขบัเคลืEอนองค์กรให้เติบโตอย่างยัEงยืน

ภายใต้กลยทุธ์ Greener & Smarter บ้านป ูเน็กซ์ บริษัทลกูของ

กลุ่มบ้านปูฯ ในฐานะผู้ ให้บริการพลังงานสะอาดชั Bนนําใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้พัฒนา  ‘บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี5 ’ 

(Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเทีEยวไฟฟ้าทางทะเลลําแรก

ของไทย โดยได้สนบัสนนุงบประมาณ และนํานวตักรรมความรู้

ด้านเทคโนโลยีพลงังานมาใช้ในการผลติเรือทอ่งเทีEยวไฟฟา้ทาง

ทะเลลําแรกของไทย โดยนําแบตเตอรีEลิเธียมไอออน (LiB) จาก

บริษัท ดรูาเพาเวอร์ เครือข่ายพนัธมิตรทีE Banpu NEXT เข้าไป

ร่วมลงทนุ มาใช้กบัเรือลํานี B ซึEงเป็นแบตแตอรีEทีEมีประสิทธิภาพ

สงู ได้รับเครืEองหมายการันตีคณุภาพ และสิทธิบตัรต่างๆ ในระดบัสากลกว่า 40 ใบ นอกจากนี B Banpu NEXT ยงัติดตั Bงสถานี

อดัประจไุฟฟา้บริเวณทา่เทียบเรืออา่วปอ จ.ภเูก็ต และนําระบบบริหารจดัการพลงังาน (Energy Management System) มาใช้

ควบคุมการผลิต ส่งจ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรวบรวมข้อมูลจากระบบดังกล่าว มาใช้

ตรวจสอบการทํางานของเรือ วางแผนการบริหารจดัการพลงังาน และการซอ่มบํารุง รวมถึงนําข้อมลูการใช้พลงังานจากระบบ

แพลตฟอร์มทีEทํางานร่วมกบัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟตงิส์ (Internet of Things - IoT) มาพฒันาและออกแบบการใช้พลงังาน

ให้ตรงกบัความต้องการ และเหมาะสมกบัการใช้งานของลกูค้าแตล่ะราย 

จากข้อมลูของกรมเจ้าท่า ปัจจบุนัมีเรือท่องเทีEยวทางทะเลประมาณ 3,000 ลํา โดย 2,000 ลําให้บริการอยู่ในแถบทะเลอนัดา

มนั และอา่วไทยใน 4 จงัหวดั ได้แก่ ภเูก็ต พงังา กระบีE สรุาษฎร์ธานี ดงันั Bน Banpu NEXT จงึวางเปา้หมายจะผลติเรือทอ่งเทีEยว

ไฟฟ้าให้บริการในแถบทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยครอบคลมุทั Bง 4 จงัหวดัดงักล่าว เพืEอรองรับโอกาสเติบโตของอตุสาหกรรม
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เรือท่องเทีEยวไฟฟ้า สนบัสนนุประสบการณ์การท่องเทีEยวสีเขียวให้กบันกัท่องเทีEยว และคนในชมุชนท้องถิEน ตอบเทรนด์การใช้

เทคโนโลยีพลงังานสะอาดในอนาคต และร่วมขบัเคลืEอนการพฒันาพลงังานของไทยสู ่Energy 4.0 

4. ธุรกจิเมืองอัจฉริยะ 

4.1  โครงการพฒันาสมาร์ทซติี /จงัหวัดขอนแก่น 

บ้านป ูเน็กซ์ เล็งเห็นถึงความสําคญัในการช่วยประเทศไทยขบัเคลืEอนนโยบายพลงังาน 4.0 และการมีสว่นร่วมในการผลกัดนั

การใช้พลงังานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ จึงร่วมมือกบัเครือข่ายพฒันาเมืองขอนแก่น เพืEอร่วมกนัผลกัดนั “โครงการพัฒนา

สมาร์ทซติี /จงัหวัดขอนแก่น” ภายใต้แผนแมบ่ทการพฒันาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซติี B 2029 

โดยจะร่วมกนัศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบนิเวศด้านการใช้พลงังานสะอาดทีEครบวงจร อาทิ การติดตั Bงระบบผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ การวางระบบสายสง่ไฟฟ้าอจัฉริยะ การศกึษาการนําระบบกกัเก็บพลงังานเพืEอเสริมศกัยภาพ

การใช้พลงังานอย่างเหมาะสม การพฒันาระบบขนส่งอจัฉริยะ การวางระบบสญัจรทางเลือกสาธารณะรองรับส่วนต่อขยาย

โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา รวมถึงการนําเทคโนโลยีพลงังานสมัยใหม่อืEนๆ มาใช้ในเมืองขอนแก่น เพืEอ

สนบัสนนุการสร้างสภาพแวดล้อมอจัฉริยะ (Smart Environment) สง่เสริมการใช้พลงังานสะอาดอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมช่วย

ยกระดบัคณุภาพชีวิตทีEดีให้กบัชาวขอนแก่น และร่วมขบัเคลืEอนขอนแก่นเข้าสูก่ารเป็นสมาร์ทซิตี Bตามแผนพฒันาเมืองฯ โดยมี

วตัถปุระสงค์ในการร่วมศกึษาความเป็นไปได้ในการนําพลงังานสะอาด และเทคโนโลยีพลงังาน เข้าไปติดตั Bงในพื BนทีEเขตจงัหวดั

ขอนแก่น พร้อมร่วมกันผลกัดนัการใช้พลงังานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายพลงังาน 4.0 และแผนแม่บทการ

พฒันาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี B 2029 เพืEอยกระดบัการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพ และยัEงยืน ช่วยลดมลพิษ และผลกระทบ

ตอ่สิEงแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้างคณุภาพชีวิตทีEดีให้แก่ชาวขอนแก่น 

4.2  โครงการพฒันาภเูกต็สมาร์ทซติี / 

จงัหวดัภเูก็ตเป็นหนึEงในจงัหวดัทีEได้รับเลือกให้เป็นจงัหวดันําร่อง

ในโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี B (Smart City) ตาม

นโยบายของรัฐบาล เทศบาลนครภเูก็ต โดยมีเปา้หมาย 7 ด้าน คือ 

ด้านสิEงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้านเศรษฐกิจ

อจัฉริยะ (Smart Economy) ด้านขนสง่อจัฉริยะ (Smart Mobility) 

ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ 

(Smart People) ด้านการดํารงชีวิตอจัฉริยะ (Smart Living) และ

ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึEง Banpu NEXT ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึEงทีEช่วยผลกัดนัด้านการ

ขนสง่อจัฉริยะ สมาร์ทโมบิลิตี B (Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางให้สะดวกสบายยิEงขึ Bน เป็นมิตรต่อสิEงแวดล้อม และสร้าง

คณุภาพชีวิตทีEดีให้แก่ชาวภเูก็ต 

ทั Bงนี B Banpu NEXT จะทํางานร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐท้องถิEนทีEเกีEยวข้องอย่างใกล้ชิดในการศึกษาและ

ประเมินพื BนทีEเพืEอออกแบบโซลชูนัให้ตรงกบัความต้องการของชนุชนภเูก็ต โดยได้ร่วมกบับริษัทเอกชนท้องถิEนนําบ้านป ูเน็กซ์ อี

เฟอร์รีE  (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเทีEยวไฟฟ้าทางทะเลลําแรกของไทย มาให้บริการเส้นทางท่องเทีEยวภูเก็ต-อ่าวพงังา 

พร้อมให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมกับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัEนการใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า car 

sharing หรือแบบ car riding รวมทั Bงการบริหารจดัการเมืองด้วยสมาร์ทคอมมิวนิตี Bแพลตฟอร์ม ทีEนํามาใช้เพืEอรวบรวมข้อมลู

เมืองผ่านระบบเซ็นเซอร์ และนํามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยการใช้ AI เพืEอช่วยแก้ปัญหาของชาวเมืองภเูก็ตได้อย่างตรงจดุ 

เช่น การตรวจวดัคณุภาพอากาศ-นํ Bา กล้องวงจรปิดอจัฉริยะทีEสามารถตรวจวดัปริมาณคน คดักรองโควิด-19 บริหารจดุจอดรถ

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น 
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2.2.  การตลาดและการแข่งขัน     

(ก) ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 

1. ภาวะการตลาดและการแข่งขันในธุรกจิไฟฟ้า  

1.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากทั /งพลังงานเชื /อเพลงิทั5วไปและพลังงานหมุนเวียน  

การระบาดของโรคติดเชื Bอไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปีทีEผา่นมาได้สง่ผลกระทบตอ่คาดการณ์ความต้องการไฟฟา้รวม

ทัEวโ. ลก โดยได้ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 2 เมืEอเทียบกบัปี 2562 หรือประมาณ 500 เทระวตัต์-ชัEวโมง (TWh) อย่างไรก็

ตาม คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในปี 2568 จะปรับตวัสงูขึ Bนกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 หรือคิดเป็นความต้องการไฟฟ้าสงู

กว่า 26,000 เทระวตัต์-ชัEวโมง โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทัEวโลกเติบโตต่อเนืEองทีE 29,000 เทระวตัต์-ชัEวโมง ภายในปี 

2573 ทั Bงนี B ความต้องการไฟฟา้ทีEปรับตวัเพิEมขึ Bนจากทั Bงภาคบริการและอตุสาหกรรมเป็นผลให้สดัสว่นความต้องการใช้ไฟฟา้ตอ่

ความต้องการใช้พลงังานทั Bงหมดภายในปี 2573 อยู่ทีEร้อยละ 21.4 ของความต้องการพลงังานขั Bนสดุท้ายรวม ในการนี B การ

เตรียมการด้านความต้องการไฟฟ้าเป็นสิEงสําคญัในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพืEอเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองการ

เตบิโตของความต้องการพลงังานทีEเพิEมขึ BนเมืEอเศรษฐกิจเริEมฟืBนตวั 

กราฟเปรียบเทยีบประมาณการความต้องการการใช้ไฟฟ้า 
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หากพิจารณาสดัส่วนกําลงัผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตามประเภทเชื Bอเพลิง กําลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และ

นิวเคลียร์มีสดัสว่นสงูกวา่กําลงัผลติไฟฟา้จากถ่านหินเป็นครั Bงแรกในปี 2562 และมีแนวโน้มเตบิโตอยา่งตอ่เนืEอง ซึEงเป็นผลจาก

การเปลีEยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวตักรรม การให้ความสําคญักบัผลกระทบด้านสิEงแวดล้อม และมาตรการจากรัฐบาลใน

หลายประเทศทีEส่งเสริมการใช้และการตั Bงเป้าหมายการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี BเมืEอพิจารณาจากการ

คาดการณ์ในปี 2568 กําลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจะเติบโตในสดัสว่นร้อยละ 43 ของกําลงัผลิตไฟฟ้ารวมของโลก 

ในขณะเดียวกนั กําลงัผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 อยู่ทีEร้อยละ 28 ในปี 2573 อย่างไรก็

ตาม ถ่านหินยังคงเป็นเชื Bอเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนทีE

แผนการใช้พลงังานของประเทศยังคงสดัส่วนกําลงัผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทีEร้อยละ 30 ของกําลงัผลิตไฟฟ้าส่วนเพิEม เพืEอ

ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟา้สงูสดุของประเทศ (Peak Demand) 
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กราฟเปรียบเทยีบประมาณการความต้องการไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลังผลติไฟฟ้าจากเชื Cอเพลงิแต่ละประเภท 

  

ที8มา : รายงานประจําปีดา้นสถานการณ์พลงังานโลกปี z{|} (World Energy Outlook:  WEO zÖzÖ) ของสํานกังานพลงังานระหว่างประเทศ หรือ The 
International Energy Agency  (IEA)  2020e คาดการณ์สําหรบัปี 2563 

 

ในขณะเดียวกัน กําลงัผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติคาดการณ์ลดลงเพียงร้อยละ 1 ในปีทีEผ่านมา เนืEองจากก๊าซธรรมชาติมี

บทบาทสําคญัในการเพิEมความมัEนคงและความยืดหยุ่น (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-Ø≥ 

และแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่และมีต้นทุนตํEา จึงมีอิทธิพลต่อสภาวะความผันผวนของตลาดก๊าซ

ธรรมชาติทั Bงในสหรัฐอเมริกาเอง รวมไปถึงประเทศแคนาดา และทวีปยโุรป นอกจากนี B ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ (Coal to Gas Switching) จึงทําให้คาดการณ์สดัส่วนกําลงัผลิตไฟฟ้าจาก

ก๊าซธรรมชาตใินชว่งปีคงทีEอยูที่Eร้อยละ §§-§° ของกําลงัผลติไฟฟา้รวม 

 

กราฟสัดส่วนการใช้ถ่านหนิเป็นเชื Cอเพลงิในการผลติไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

ที8มา : คาดการณ์ของสภาการไฟฟา้จีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg 
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1.2 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทย  

ในปี 2563 ประเทศไทยมีกําลงัผลติตดิตั Bงไฟฟา้อยูที่Eระดบั 45,478 เมกะวตัต์ เพิEมขึ Bนร้อยละ 0.4 จากปี 2562 ซึEงความต้องการ

ไฟฟา้สงูสดุเกิดขึ Bนในเดือนมีนาคมก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-Ø≥ ทีEระดบั 28,637 เมกะวตัต์ แตย่งัคงตํEากวา่ความต้องการ

ไฟฟา้สงูสดุของปี 2562 ทีEระดบั 30,853 เมกะวตัต์ อยู ่2,217 เมกะวตัต์ หรือคดิเป็นร้อยละ 7.2 โดยมีสดัสว่นการผลติไฟฟา้

จากเชื Bอเพลงิชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาตร้ิอยละ 56  ถ่านหินร้อยละ 18 พลงันํ Bาในประเทศร้อยละ 2.3 พลงันํ Bาจาก

ตา่งประเทศร้อยละ 14 พลงังานหมนุเวียนร้อยละ 9.8 และนํ Bามนัร้อยละ 0.1  

 

เปรียบเทยีบแผนพฒันากาํลังผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลังผลติไฟฟ้าจากเชื Cอเพลงิแต่ละประเภทในปัจจุบนั 
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ตามแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2018 ซึEงเป็นแผนหลกัในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอกบัความ

ต้องการใช้และเพืEอรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 

20 ปี โดยครอบคลมุตั Bงแต่ปี 2561-2580 โดยการพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าและศกัยภาพ

ในแต่ละภูมิภาค และเน้นความเชืEอมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัEนคงของระบบสายส่งไฟฟ้า และการ

ส่งเสริมการแข่งขนัภายใต้การกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีการตั Bงเป้าในปี 2580 จะมีกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม

ทั Bงสิ Bน 77,211 เมกะวตัต์ เป็นกําลงัผลติไฟฟา้ใหม ่56,431 เมกะวตัต์ เพืEอรองรับความต้องการใช้ไฟฟา้ในปี 2580 และทดแทน

โรงไฟฟ้าทีEหมดอายุสัญญาและต้องปลดออกจากระบบ ซึEงตามแผนพัฒนาพลังงาน PDP 2018 ฉบับนี B ได้มีการปรับลด

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื Bอเพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015 เพืEอเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้

สอดคล้องกบัข้อตกลงของ COP 21 และลดความขดัแย้งของประชาชนในบางพื BนทีE โดยเปลีEยนมาใช้เชื Bอเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

ให้ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดบัเหมาะสม และยงัมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนใหม่ ตามนโยบายการส่งเสริมของ

ภาครัฐ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชมุชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ โครงการพลงังานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชนปีละ 100 เมกะ

วตัต์ เป็นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวตัต์ ทั Bงนี Bแผนพฒันาพลงังาน หรือ PDP จะมีการทบทวนใหม่ทุก ¶ ปี หรือเมืEอมีการ

เปลีEยนแปลงปัจจยัทีEส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนอย่างมีนยัสําคญั และให้มีการศกึษาและจดัทําแผนการพฒันาระบบ

ส่งไฟฟ้าเพืEอเสริมความมัEนคงของระบบไฟฟ้า เพิEมประสิทธิภาพ เป็นศนูย์กลางซื Bอขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภมูิภาค 

รวมถงึการเชืEอมโยงกบัระบบจําหนา่ย เพืEอให้สามารถรองรับพลงังานหมนุเวียนในอนาคต (Grid Modernization) ตอ่ไป  
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1.3 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

สปป.ลาวมีความแตกตา่งจากประเทศอืEน ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กลา่วคือ มีกําลงัผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังาน

นํ Bาเป็นสดัส่วนสําคญัเนืEองจากไม่มีแหล่งนํ Bามันและก๊าซสํารอง อีกทั Bงยังมีถ่านหินปริมาณจํากัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์

ดงักลา่วได้เปลีEยนไปเมืEอปี 2559 จากการเดินเครืEองเตม็กําลงัของโรงไฟฟา้เอชพีซี (โรงไฟฟา้หงสา) โรงไฟฟา้พลงังานถ่านหินแหง่

แรกของ สปป.ลาว ด้วยข้อจํากดัด้านแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยงัไม่มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินอืEนในระหว่างปี 

2559 - 2563 ทั Bงนี B สปป.ลาวยงัคงเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้าทีEสําคญัในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ทําข้อตกลง

ระหว่างประเทศในการส่งออกกระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าให้กบัประเทศไทยจํานวน 9,000 เมกะวตัต์ สาธารณรัฐสงัคม

นิยมเวียดนาม 5,000 เมกะวตัต์ และราชอาณาจกัรกัมพูชา 200 เมกะวตัต์ ทั Bงนี B ไทยและ สปป.ลาวทําการซื Bอขายไฟฟ้าผ่าน

โรงไฟฟา้ทั Bงหมด 7 แหง่ แบง่เป็นโรงไฟฟา้พลงังานนํ Bา  6 แหง่ และโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหิน 1 แหง่ 

1.4 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

การเตบิโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในจีนมีอตัราการเจริญเตบิโตของปริมาณการใช้ไฟฟา้ในประเทศ ดงันี B 

 หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราการเจริญเตบิโตของกําลงัผลติ ร้อยละ  6.6 6.3 6.7 

กําลงัผลติรวม  กิกะวตัต์  2,210 2,073 1,949 

ที,มา : สํานกังานขอ้มูลพลงังานแห่งชาติ สาธารณรฐัประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA) 

การปฏิรูปภาคพลงังานอย่างต่อเนืEองและการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานหมนุเวียนของจีนส่งผลให้ต้นทนุพลงังานหมนุเวียน

ตํEาลง ซึEงเป็นผลดีตอ่การลงทนุของภาคเอกชน ทั Bงนี B ในปี §¶£° อตัราการเจริญเติบโตของกําลงัผลติอยูที่Eร้อยละ £.£ ของกําลงั

ผลิตรวม เพิEมขึ BนเมืEอเทียบกบัปีก่อน โดยประมาณร้อยละ ¶° ของสดัสว่นกําลงัผลิตไฟฟ้าสว่นเพิEมหลกัในปี §¶£° มาจากการ

สร้างโรงไฟฟา้ใหมจ่ากพลงังานหมนุเวียน (แตไ่มร่วมพลงังานนํ Bา) ทั Bงนี B สภาการไฟฟา้จีนตั Bงเปา้หมายการเติบโตของกําลงัผลติ

ไฟฟา้สว่นเพิEมจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลมทีE Ø§• กิกะวตัต์ ในปี §¶£Æ  

1.5 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกจิไฟฟ้าในประเทศญี5ปุ่น 

ญีEปุ่ นมีอตัราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าคงทีE โดยกําลงัผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลงังานเชื BอเพลิงทัEวไป และ

บางส่วนมาจากพลงังานหมนุเวียน ซึEงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24 หรือจํานวน 63,764 เมกะวตัต์ แบ่งเป็นกําลงัผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานลม 3,580 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 10,549 เมกะวัตต์ และพลังงานนํ Bา 49,653 เมกะวัตต์ ทั Bงนี B แผนพัฒนา

พลงังานฉบบัทีE 5 ของประเทศญีEปุ่ น (¶th Basic Energy Plan) ได้ตั Bงเปา้หมายสดัสว่นการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนทีEร้อย

ละ 22 - 24   ภายในปี 2573 รัฐบาลญีEปุ่ นจึงได้ปรับเปลีEยนอตัราการรับซื Bอไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน จากรูปแบบอตัรารับซื Bอ

ไฟฟา้คงทีEตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอตัรารับซื Bอไฟฟา้แบบเปิดประมลู (Auction Scheme) ตั Bงแตปี่ 2560

ซึEงโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีEพฒันาใหม่จะมีราคารับซื Bอไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมลูเฉลีEยอยู่ทีE 12 เยนตอ่กิโลวตัต์-

ชัEวโมง นอกจากนี BยงัมีการเปลีEยนแปลงกฎระเบียบสาํหรับการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทีEมีกําลงัผลติมากกวา่ 

Æ• เมกะวตัต์ โดยกําหนดให้จดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิEงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) มีผล

บงัคบัใช้ตั Bงแตเ่ดือนเมษายนปี 2563 
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เปรียบเทยีบแผนพฒันากาํลังผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลังผลติไฟฟ้าจากเชื Cอเพลงิแต่ละประเภทในปัจจุบนั 
 

 
Jikk 

ที8มา: แผนยทุธศาสตร์พลงังานฉบบัที8 ã, กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรมญี8ปุ่ น  
(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI), ขอ้มูล ณ เดือนตลุาคม z{|} 

 

1.6 ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกจิไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ในปี 2563 เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉลีEยร้อยละ 3 เนืEองด้วย

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในปีทีEผ่านมา ทั Bงนี B คาดการณ์ GDP ในปี 2564 อยู่ทีEประมาณร้อยละ 6 เป็นผลจากการ

ฟืBนตวัของเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนืEองและการจํากดัการแพร่ระบาดของโควิด-Ø≥ ในประเทศ ตามแผนแมบ่ทการพฒันาพลงังานของ

เวียดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ได้ระบถุึงการใช้ถ่านหินเป็นเชื Bอเพลิงหลกั ในการผลิตไฟฟา้ โดยในปี 2573 ได้กําหนดเปา้หมาย

กําลงัผลติไฟฟา้จากพลงังานถ่านหินในประเทศคดิเป็นร้อยละ 40 และ จากพลงังานหมนุเวียนประกอบด้วยพลงังานลม ร้อยละ 9 

และพลงังานแสงอาทิตย์ร้อยละ 6 ทั Bงนี Bคาดวา่กําลงัผลติตดิตั Bงไฟฟา้รวมในปี 2573 อยูที่Eประมาน 130 กิกะวตัต์  

ทั Bงนี B เวียดนามได้กําหนดอัตรารับซื Bอไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นแบบอัตราคงทีEตลอดอายุโครงการ 

( Feed-in Tariff: FiT) ซึE ง ไ ฟ ฟ้ า จ า ก พ ลั ง ง า น

แสงอาทิตย์คิดเป็น 7.09 เซนต์ต่อกิโลวตัต์-ชัEวโมง 

มีผลผูกพันกับโครงการทีE เ ปิดดํา เ นินการเ ชิง

พาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม ปี 2563 และจาก

พลังงานลม (Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ ต่อ

กิโลวัตต์-ชัEวโมง มีผลผูกพันกับโครงการทีEเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม ปี 

2564 นอกจากนี B ในปี 2564 การรับซื Bอไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ปรับเปลีEยนจากรูปแบบอตัรา

รับซื Bอไฟฟ้าคงทีEตลอดอายุโครงการ (Feed-in 

Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซื Bอไฟฟ้าแบบเปิด

ประมลู (Auction Scheme) ในราคาเริEมต้นทีE 7.09 

เซนต์ตอ่กิโลวตัต์-ชัEวโมง   
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2 การตลาดธุรกจิเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 

2.1 ภาวะการตลาดด้านการวางระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์แบบครบวงจร 

 จากการทีEภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิEมมากขึ Bน โดยในปี §¶£§ ทางภาครัฐอนมุตัิและ

ประกาศใช้แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 (PDP2018) ซึEงมีการเพิEมสดัสว่นการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์จากเดิม 6,000 เมกะวตัต์ เป็น Ø•,000 เมกะวตัต์ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนภาคครัวเรือนหนัมาใช้ไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์มากขึ Bน จากมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)  ให้มีโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี

ละ 100 เมกะวตัต์ แตเ่นืEองจากในปี 2563 ทัEวโลกรวมถงึประเทศไทยต้องเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึEง

สง่ผลให้ประชาชนทั BงภาคครัวเรือนและภาคอตุสาหกรรมทีEสนใจการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาตดัสินใจชะลอ

การลงทนุติดตั Bงระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ออกไป  

อย่างไรก็ตามยงัมีผู้ประกอบการอีกจํานวนหนึEงทีEเล็งเห็นว่าการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จะช่วยให้เกิดการลดต้นทุน

ให้แก่การดําเนินงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงทีEต้องเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั รวมถึงการกระตุ้นจากภาครัฐ โดยจาก

การประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ มีมติปรับเพิEมราคารับซื Bอไฟฟ้าสว่นเกินจากกลุม่บ้านผู้อยู่อาศยัในโครงการ

พลงังานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนทีEจําหน่ายไฟฟา้เข้าระบบเป็น 2.20 บาทตอ่หน่วย จากเดิมรับซื Bอในราคาไมเ่กิน 1.68 บาทตอ่

หน่วย เป้าหมายการรับซื Bอ 50 เมกะวัตต์  ระยะเวลารับซื Bอ 10 ปี และให้ขยายผลการดําเนินโครงการไปยังกลุ่มโรงเรียน

สถานศกึษา โรงพยาบาล และสบูนํ BาเพืEอการเกษตร (โครงการนําร่อง) มีผลตั Bงแตว่นัทีE 1 มกราคม2564 เพืEอสร้างแรงจงูใจในการ

ลงทนุและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการ ทําให้ภาวะตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบครบวงจรยงัมีแนวโน้มเตบิโตขึ Bนได้ 

2.2 การตลาดด้านการออกแบบและพฒันาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซติี /โซลูชัน 

แผนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี B เป็นอีกหนึEงนโยบายทีEภาครัฐให้ความสําคญั โดยถือเป็นวาระทีEต้องดําเนินการ

อย่างเร่งด่วน เพืEอให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามแนวทางการขบัเคลืEอนประเทศไทย 4.0 และยทุธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี โดยสง่เสริมให้เมืองใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวตักรรมทีEทนัสมยัและชาญฉลาด เพืEอเพิEมประสทิธิภาพของการ

ให้บริการและการบริหารจดัการเมือง ลดคา่ใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเปา้หมาย โดยเน้นการออกแบบทีE

ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมือง จากการนําร่องพฒันาเมืองอจัฉริยะ 7 จงัหวดั ในปี 

2561 สํานกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ได้วางเปา้หมายการพฒันาเมืองอจัฉริยะ ในปี 2565 เพิEมเป็น 100 เมือง ใน 76 

จงัหวดัรวมถงึกรุงเทพมหานคร โดยสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการเมือง การพฒันาโครงสร้างพื Bนฐานด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพิEมขึ Bน โดยเฉพาะการพฒันาด้านพลงังานซึEงถือเป็นโครงสร้างพื BนฐานทีEสําคญัในการพฒันาประเทศไทยสู่

เมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการบริหารจัดการพลงังาน (Energy Management System: EMS) ระบบกักเก็บพลงังาน (Energy 

Storage System: ESS) และยานยนต์ไฟฟา้ (Electric vehicle: EV) เพืEอให้การใช้พลงังานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2.3 การตลาดด้านยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) 

ปัญหาเรืEองมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจําวนัเป็นปัญหาใหญ่ทีEคนในเมืองต้องเผชิญ โดยในปัจจบุนั ทั Bงภาครัฐ

และประชาชนในประเทศไทยเริEมตระหนักถึงปัญหามลภาวะมากขึ Bน ยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึEงทีE

ประชาชนเริEมให้ความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนืEอง ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านการผลกัดันความ

ต้องการของตลาดในประเทศไทย การผลกัดนันโยบายและแผนขบัเคลืEอนด้านพลงังานทีEจูงใจผู้ผลิตและผู้สนใจใช้ยานยนต์

ไฟฟ้ามากขึ Bน อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล การยกเว้นอากรการนําเข้าชิ Bนสว่นและอปุกรณ์ และมาตรการในการลดภาษี

สรรพสามิตสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการขยายตวัของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทีEเพิEมมากขึ Bน ทั Bงจากการลงทนุของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี Bยงัมีการนํารถยนต์ไฟฟา้มาใช้งานในระบบขนสง่สาธารณะมากขึ Bน เชน่ ระบบเชา่ระยะสั Bน หรือ Car 

sharing ซึEงจะช่วยลดปริมาณรถยนต์สว่นตวั ลดการใช้พลงังาน และช่วยแก้ปัญหาเรืEองมลภาวะและระบบการเดินทางในเมือง

ได้ดียิEงขึ Bน 
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(ข) นโยบายการตลาด  

1. นโยบายการตลาดในธุรกจิไฟฟ้า  

1.1 กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศไทย 

บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั ซึEงดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี มีกําลงัผลิตรวม 

1,434 เมกะวตัต์ โดยเป็นกําลงัผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้น 717 เมกะวตัต์ ตั Bงอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟ้า

หลกัทีEผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอตัราการจ่ายกําลงัไฟฟ้า (Dispatch) 

ร้อยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการความพร้อมในการเดินเครืEองของโรงไฟฟ้า ทั Bงนี B 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็นจํานวนร้อยละ 5.2 ของปริมาณการผลิตและการรับซื Bอไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย   

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1.) การดแูลประสทิธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษาอปุกรณ์ตามระยะเวลาทีEกําหนดตามแผนงาน เพืEอให้มีค่า

ดัชนีความพร้อมจ่าย (Availability Factor:  AF) และมีจํานวนชัEวโมงความพร้อมจ่ายทีE กําหนดไว้ในสัญญา 

(Contracted Available Hour:  CAH) ตามสญัญาซื Bอขายไฟ (Power Purchase Agreement: PPA) โดยในปี 2563

โรงไฟฟา้บีแอลซีพีมีคา่ความพร้อมจา่ยเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor:  EAF) ร้อยละ 89.9 

2.) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิ  

บริษัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตของธรุกิจภายใต้แผนขยายการเติบโตของธรุกิจไฟฟา้ในประเทศ โดยมุง่เน้นให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (Power Development Plan: PDP §•Øß) ทีE

ได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ (กพช.) เมืEอวนัทีE 24 มกราคม 2562 โดยมีอตัราสว่นทีE

เพิEมขึ Bนของกลุ่มผู้ ผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง (Isolated Power Supply: IPS) รวมถึงนโยบายประหยดัพลงังานทีEมี

ประสิทธิภาพ สง่ผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบมีแนวโน้มลดลงกว่าทีEเคยคาดการณ์ไว้ ตลอดจนนโยบายการ

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนทีEมีแนวโน้มเพิEมมากขึ Bน นอกจากนี Bในปัจจุบนั การพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าใหม่ทั Bงจากพลงังานเชื BอเพลิงทัEวไปและจากพลงังานหมนุเวียนจะต้องเผชิญกบัการแข่งขนัทีEเพิEมขึ Bนในการ

ประมลูหรือยืEนขออนุญาตขายไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมบุคลากรทีEมีความสามารถและประสบการณ์ในฝ่าย

พฒันาธรุกิจ เพืEอตดิตามนโยบายของภาครัฐและหนว่ยงานราชการอืEน ๆ ทีEเกีEยวข้อง รวมถงึประเมินความสามารถใน

การแข่งขนัและจดัเตรียมความพร้อมทีEจะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทีEทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม ซึEง

รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพืEอ

ตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง 

(Independent Power Supply: IPS) จากพลงังานหมนุเวียน 

3.) การบริหารความสัมพนัธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการทําความเข้าใจกบัชมุชนในพื BนทีEอย่างต่อเนืEอง สง่ผลให้มีความสมัพนัธ์กบั

ชมุชนอยูใ่นระดบัทีEดี 
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คู่แข่งขันที5สาํคัญ 

§ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัทฯ ทีEเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้ว่าไม่มีการแข่งขนัโดยตรง

กบัผู้ประกอบการรายอืEน เนืEองจากมีการทําสญัญาซื Bอขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

§ ผู้ ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ Bง จํากัด 

(มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีE จํากัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

1.2 กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited ในสดัสว่นร้อยละ 40 ซึEงดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า

เอชพีซี (โรงไฟฟา้หงสา) ซึEงเป็นโรงไฟฟา้ถ่านหินปากเหมืองเพียงแหง่เดียวทีEตั Bงอยูใ่น สปป.ลาว มีกําลงัผลติไฟฟา้ทั Bงสิ Bน 1,878 

เมกะวตัต์ และเป็นกําลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้น 751 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าหงสาจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภทการรับซื Bอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (Independent Power 

Producer: IPP)  และจําหน่ายไฟฟา้บางสว่นให้กบั สปป.ลาว ทั Bงนี B โรงไฟฟา้หงสาผลติไฟฟา้เป็นจํานวน ร้อยละ 29 ของไฟฟา้

ทั BงหมดทีE สปป.ลาว สง่ให้ไทย 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1)  การดแูลประสทิธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าหงสาได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั Bงหมด 3 หน่วยการผลิต ตั Bงแตปี่ 2559 โดยในปี 2563 ได้รายงงาน

อตัราคา่ความพร้อมจ่ายเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor:  EAF) ร้อยละ 82 แสดงให้เห็นถงึความมัEนคงใน

การเดินเครืEอง และมีอตัราการจ่ายกําลงัไฟฟ้า (Dispatch) ร้อยละ 100 เนืEองจากเป็นโรงไฟฟ้าทีEมีต้นทุนการผลิต

ไฟฟา้ทีEอยูใ่นระดบัตํEา จงึมีความสาํคญัตอ่ระบบไฟฟา้ของทั Bง 2 ประเทศ   

2)   การบริหารความสัมพนัธ์กับหน่วยราชการท้องถิ5นและชุมชน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาชมุชนโดยมุง่เน้นด้านการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในพื BนทีE ควบคูไ่ปกบั

การพฒันามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชมุชนเหลา่นั Bน ซึEงมาตรการดงักลา่วสะท้อนออกมาในรูปแบบของ

การคิดริเริEมแผนงานในการพฒันาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพฒันาระบบสาธารณูปโภค (นํ Bาประปา ไฟฟ้า และถนน) 

การโยกย้ายชมุชนบางส่วนพร้อมกบัการสร้างทีEอยู่อาศยัใหม่ทดแทนให้ในพื BนทีEทีEเหมาะสม การส่งเสริมการพฒันา

อาชีพ และการสนบัสนนุการจ้างงานเพืEอทํางานในโรงไฟฟา้ งานรับเหมาออกแบบ และงานจดัซื Bออปุกรณ์ 

3)   การบริหารต้นทนุและประสทิธิภาพ 

ในปี §¶£° บริษัทฯผลกัดนัให้โรงไฟฟ้าเอชพีซีดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิEมศกัยภาพความพร้อมในการ

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั Bงในส่วนของการปรับปรุงเครืEองจกัรและกระบวนการลําเลียงถ่านหินเพืEอป้อนให้

โรงไฟฟ้า โดยสามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor: EAF) อยู่ทีEร้อยละ 85.6 

นอกจากนี Bยงัมีการเตรียมความพร้อมในการจดัหาอปุกรณ์ซ่อมบํารุง ปรับปรุงระบบและวิธีการซ่อมบํารุงให้รวดเร็ว

และมีประสทิธิภาพมากขึ Bน สง่ผลให้โรงไฟฟา้เอชพีซีสามารถเดนิเครืEองผลติกระแสไฟฟา้ได้อยา่งตอ่เนืEอง 

คู่แข่งขันที5สาํคัญ 

สาํหรับโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ทีEเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาจถือได้วา่ไมมี่การแขง่ขนัโดยตรงกบัผู้ประกอบการรายอืEน 

เนืEองจากมีการทําสญัญาซื Bอขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว 
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1.3 กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจนี  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีEมีประสิทธิภาพสงูกว่าโรงไฟฟ้าทัEวไป 

และสามารถควบคมุมลภาวะได้ตรงตามมาตรฐาน จงึได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้สิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ ได้แก่ ได้รับ

การประกนัการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าท้องถิEน ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ผลิตและส่งไอนํ Bาและความร้อนในเขตพื BนทีEทีE

ได้รับอนญุาตแตเ่พียงผู้ เดียว และได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถิEน 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1) การบริหารต้นทนุและประสิทธิภาพ  

รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟา้และไอนํ Bามาตรฐานในแตล่ะมณฑลรวมถงึนโยบายทีEเกีEยวข้อง บริษัทฯ 

จึงทําการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซื BอขายทีEกําหนดไว้ และพิจารณาอัตราใหม่ทีEสอดคล้อง เช่น 

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโจวผิง (Zouping) ได้ตกลงราคาขายไอนํ Bาให้กับลกูค้าหลกัทีEราคามาตรฐาน 125

หยวนต่อตนั ทั Bงนี BเมืEอราคาต้นทนุถ่านหินเปลีEยนแปลงเพิEมขึ Bนหรือลดลงทกุ ๆ 0.01 หยวนต่อค่าพลงังานกิโลแคลอรีE 

(Kcal) (รวมภาษีและค่าขนส่ง)ราคาไอนํ BาจะปรับเพิEมขึ Bนหรือลดลง ¶ หยวนต่อตนั เป็นการบริหารความเสีEยงจาก

ความผันผวนของต้นทุนค่าเชื BอเพลิงทีEสูงขึ Bนได้  นอกจากนี Bยังมุ่งเน้นการเพิEมประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและการ

ควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีกลยุทธ์ในการจัดรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย์ (Centralized coal 

procurement) ทําให้สามารถควบคมุราคาต้นทนุถ่านหิน เน้นการซื Bอถ่านหินในช่วงเวลาทีEราคาถ่านหินลดลง และ

สํารองไว้ใช้ในช่วงเวลาทีEถ่านหินราคาเพิEมสงูขึ Bน นอกจากนี B บ้านป ูเพาเวอร์ยงัมีแผนขยายกําลงัผลิตไฟฟา้และไอนํ Bา

ในบริเวณพื BนทีEใกล้เคียง เพืEอตอบสนองตอ่ความต้องการไฟฟา้และไอนํ BาทีEเพิEมขึ Bนตามการเตบิโตของเศรษฐกิจ 

2) การบริหารจดัการเรื5องสิ5งแวดล้อม  

รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในนโยบายสิEงแวดล้อมและการควบคมุมลภาวะ โดยจํากดัการใช้ถ่านหินเป็นเชื Bอเพลงิหลกั

ในโรงงานอตุสาหกรรมอย่างชดัเจน ทั Bงนี B กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสิEงแวดล้อมทีEบงัคบัใช้

ในปัจจบุนั และมีการบํารุงและดแูลรักษาอปุกรณ์อย่างสมํEาเสมอ รวมถึงมีแผนปรับปรุงอปุกรณ์ควบคมุสิEงแวดล้อม 

นอกจากนี B บ้านป ูเพาเวอร์ฯ ยงัติดตามผลกระทบต่อสิEงแวดล้อมทีEอาจเกิดขึ Bน เพืEอให้มัEนใจได้ว่าการดําเนินธุรกิจ

เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายทีEเกีEยวข้องกับสิEงแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทั Bงนี B บริษัทฯ ได้

พิจารณาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีขั Bนสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึEงเป็นเทคโนโลยีทีEมี

ประสทิธิภาพสงูและเป็นมิตรกบัสิEงแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ในการพฒันาโครงการ

ใหม่ ๆ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) เพืEอลดผลกระทบต่อสิEงแวดล้อมให้น้อยทีEสดุตาม

มาตรฐานสากล โดยเทคโนโลยีดงักล่าว สามารถกําจดัฝุ่ นละออง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารอืEน ๆ ก่อนจะถกูปลอ่ยออกสูส่ภาพแวดล้อมภายนอก 

3) ความพร้อมในการปรับตวัสูง  

บริษัทฯ มีทีมงานทีEคอยติดตามภาวะตลาดทีEมีการเปลีEยนแปลงอย่างใกล้ชิด และคอยปรับการดําเนินธุรกิจให้

สอดคล้องกับภาวะตลาด หรือสถานการณ์ในช่วงนั Bน ๆ เพืEอให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจหรือลดผลกระทบ 

ต่อธุรกิจได้ ทั Bงนี B บ้านป ูเพาเวอร์ฯ มีความพร้อมในการปรับเปลีEยนการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทั Bงไฟฟ้า ไอนํ Bา นํ Bาร้อน  

และนํ Bาเย็นตามปัจจัยต่าง ๆ ทีEมีผลต่อความต้องการ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเจิ Bงติ Bง (Zhengding)  

จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ Bา และนํ Bาร้อน ในช่วงฤดหูนาวอย่างเต็มทีE และจะปรับเปลีEยนกระบวนการเพืEอผลิต 

นํ Bาหลอ่เย็น (Chilled Water) เพืEอจําหน่ายในฤดรู้อน เพืEอให้สอดคล้องกบัความต้องการ สง่ผลให้มีรายได้สงูขึ Bน และ

ชว่ยลดผลกระทบจากปริมาณการขายไฟฟา้และไอนํ BาทีEลดลงตามฤดกูาล 
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4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพนัธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับคุณภาพและบริการ จึงจัดให้มีความพร้อมและความมัEนคงในการผลิตและจําหน่าย

ไฟฟ้าและไอนํ Bา เพืEอให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการจ่ายไอนํ Bาและนํ Bา

ร้อนในฤดหูนาว ตลอดจนการรักษาความสมัพนัธ์ทีEดีกบัลกูค้าบนพื BนฐานของความซืEอตรงและผลประโยชน์ร่วมกนั 

ทําให้ได้รับความเชืEอถือและความไว้วางใจจากลกูค้า ในการบริหารความสมัพนัธ์กับหน่วยราชการท้องถิEนและ

ชุมชน บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิEนบนพื Bนฐานของความเป็นพันธมิตรทีEมี

ผลประโยชน์ร่วมกันในการให้บริการสาธารณูปโภคพื Bนฐาน (ไฟฟ้าและไอนํ Bา) ให้กับชุมชนท้องถิEน รวมถึงสร้าง

ความเชืEอถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอย่างต่อเนืEอง จึงเป็นทีEยอมรับจากภาครัฐ

และชมุชนในการเป็นบริษัทตวัอย่างในท้องถิEน แม้ในช่วงทีEได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก บริษัทฯ ยงัคงได้รับ

การสนบัสนนุจากหนว่ยราชการท้องถิEนอยา่งเตม็ทีE เชน่ การได้รับเงินสนบัสนนุหรืออนมุตัใิห้ขึ Bนราคาไอนํ Bา เมืEอราคา

ถ่านหินปรับเพิEมสงูขึ Bน 

5) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิและสร้างมูลค่าเพิ5ม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการลงทนุในโครงการพลงังานหมนุเวียนมากขึ Bน เพืEอให้สอดคล้องกบันโยบายสง่เสริมการ

พฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิEมด้วยการลงทนุธุรกิจทีEเกีEยวเนืEอง โดยคํานึงถึงต้นทนุ

ของเชื Bอเพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน 

(Luannan) มีทําเลทีEตั Bงอยูใ่นเขตอตุสาหกรรม ทําให้มีความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ในการเป็นผู้ ให้บริการไอนํ Bารายเดียว 

ทั Bงนี B บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยายฐานลกูค้าไปสูเ่ขตอตุสาหกรรมใหม่ ในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Roof) นอกจากนี B บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้ทีEดิน

สว่นทีEมีอยู ่เพืEอพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวลร่วมกบัโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนร่วม 

คู่แข่งขันที5สาํคัญ 

§ ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุในประเทศและตา่งประเทศรายอืEน ๆ   

1.4 กลยุทธ์การแข่งขันในประเทศญี5ปุ่น 

บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในญีEปุ่ น ซึEงปัจจุบนัมีกําลงัการผลิตติดตั Bงตามสดัส่วนการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าทีEเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 88 เมกะวตัต์ และยงัอยู่ในระหว่างการพฒันากว่า 132  เมกะวตัต์ บริษัทฯ ขยาย

การลงทุนไปยงัญีEปุ่ น โดยเริEมจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประกอบกับการศึกษาและเตรียมความ

พร้อมสําหรับการประเมินโอกาสการลงทุนและการพฒันาโครงการอย่างต่อเนืEอง โดยเน้นการบริหารทีมงานและบุคลากร 

พร้อมทั Bงสร้างความเชืEอมัEนให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพืEอขยายการเติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทนในญีEปุ่ น นอกจากนี B การ

สนับสนุนของรัฐบาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสําคัญทีEทําให้บริษัทฯ สามารถ

ขบัเคลืEอนธรุกิจได้อยา่งรวดเร็ว   

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1)  ความสามารถด้านการบริหารการลงทนุ  

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการร่วมมือกบัพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทนุ รวมถึงการบริหารต้นทนุทางการเงิน

จากแหลง่เงินทนุต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินภายในประเทศ เพืEอเพิEมความสามารถและบรรลเุปา้หมายในการ

ลงทนุระยะยาว 

2) การพฒันาโครงการ 
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บริษัทฯ มีการติดตามความเปลีEยนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ จากรัฐบาลญีEปุ่ นทีEเกีEยวข้องด้านพลงังาน

อย่างใกล้ชิด โดยมีทีมงานคอยติดตามและศึกษารายละเอียด รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการทีEอยู่ระหว่าง

การพฒันาอยา่งตอ่เนืEอง เพืEอให้โครงการโรงไฟฟา้สามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน 

3)  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิและสร้างมูลค่าเพิ5ม 

จากการบริหารจดัการทางด้านพลงังานของญีEปุ่ นทีEมีการกําหนดนโยบายทางพลงังานทีEชดัเจน ทําให้บริษัทฯ มีความ

เสีEยงในการลงทุนในระดับทีEสามารถบริหารจัดการได้ แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการปรับลดราคารับซื Bอไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์แบบอตัรารับซื Bอไฟฟ้าคงทีEตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) อย่างต่อเนืEอง โดยปัจจบุนั

รัฐบาลได้กําหนดอัตรารับซื Bอไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) เพืEอให้การลงทุนได้ผลตอบแทนตาม

เปา้หมาย บริษัทฯ จงึได้มีการปรับตวัโดยเน้นการบริหารจดัการต้นทนุให้มีความรัดกมุ ด้วยการจดัหาอปุกรณ์สําคญั

เพืEอเพิEมประสิทธิภาพในการผลิตพลงังาน รวมถึงจดัหาแหล่งเงินทนุทีEเหมาะสม โดยการลงทนุในโครงการใหม่จะ

พิจารณาโครงการทีEได้รับอตัรารับซื Bอไฟฟ้าแบบคงทีEตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเข้าซื BอโครงการทีE

เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว นอกจากนี B บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจทีEเกีEยวข้อง โดยต่อ

ยอดจากธุรกิจไฟฟ้าทีEดําเนินการอยู่แล้วเพืEอสร้างมลูคา่เพิEม เช่น ธุรกิจซื Bอขายไฟฟา้ผ่านแพลตฟอร์มระบบกลางและ

ธุรกิจค้าปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) ผ่านบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ โดยขยายโอกาสการทําธุรกิจ

กบักลุม่ลกูค้ารายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคามากขึ Bน เพืEอตอบสนองความต้องการ

ของกลุม่ลกูค้าในภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม และกลุม่ลกูค้าทีEต้องการใช้พลงังานไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน 

 คู่แข่งขันที5สาํคัญ 

§ ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถิEนในญีEปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

1.5 กลยุทธ์การแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

บริษัทฯ เริEมขยายการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าไปยงัสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามตั Bงแต่ปี 2559 โดยได้ลงนามในสญัญาความ

ร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการประชาชนจงัหวดัซ็อกจงั (Soc Trang Provincial People’s Committee) เพืEอศึกษาความ

เป็นไปได้ในการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิการลงทนุ (Investment 

Registration Certificate: IRC) และได้จดัตั Bงบริษัทย่อย ณ จงัหวดัซ็อกจงั โดยได้จดัเตรียมทีมงานทีEมีประสบการณ์และความ

เข้าใจในการดําเนินธรุกิจในเวียดนาม จงึมีความพร้อมในการพฒันาโครงการให้สามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน 

โดยโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะทีE Ø อยูใ่นระหวา่งขั Bนตอนการก่อสร้าง พร้อมกนันี Bได้ทําการศกึษา

ความเป็นไปได้ในการลงทนุเพิEมเตมิ (Feasibility Study) เพืEอขยายกําลงัผลติตอ่ไป 

นอกจากนี Bยงัได้ขยายการลงทนุโดยการเข้าซื Bอโรงไฟฟ้าพลงังานลมทีEเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว คือ โรงไฟฟ้าเอลวินหมยุ

ยิน (El Wind Mui Dinh) ในจงัหวดันินห์ถ่วน ขนาดกําลงัผลติติดตั Bง 37.6 เมกะวตัต์ โดยมีราคารับซื Bอไฟฟา้แบบคงทีEตลอดอายุ

โครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ทีE 8.5 เซนต์ตอ่กิโลวตัต์-ชัEวโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทนุดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการอนมุตัิ

โดยหนว่ยงานราชการทีEเกีEยวข้องซึEงคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2564 และจะสามารถรับรู้รายได้ในทนัที โดยจงัหวดั

นินห์ถ่วนนั Bนตั Bงอยู่บริเวณชายฝัEงทะเลภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม เป็นจังหวดัทีEมีศกัยภาพและโอกาสในการลงทุนใน

โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนมากทีEสดุจากการสนบัสนนุของรัฐบาล 
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1)  การบริหารความสัมพนัธ์กับหน่วยราชการท้องถิ5นและชุมชน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในเวียดนามสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการในท้องถิEนบนพื Bนฐานของความเข้าใจใน

ความแตกตา่งทางสงัคมและวฒันธรรม โดยมุง่เน้นการเป็นพนัธมิตรทีEมีความรับผิดชอบร่วมกนักบัหน่วยงานราชการ

ในการดแูลและพฒันาชมุชนท้องถิEนอยา่งยัEงยืน ด้วยการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ของชมุชนอยา่งตอ่เนืEอง 

      2.)  การพฒันาและบริหารโครงการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัจจยัทีEสําคญัในการตดัสินใจลงทนุโครงการ โดยศกึษาข้อมลูเบื Bองต้นและประเมินความเป็นไป

ได้ในการลงทุนโดยละเอียดด้วยการจัดให้มีทีEปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ทีEปรึกษาด้านวิศวกร ทีEปรึกษาด้าน

สิEงแวดล้อม ทีEปรึกษาด้านกฎหมาย ทีEปรึกษาด้านการเงิน และทีEปรึกษาด้านบญัชีและภาษี เป็นต้น เพืEอให้สามารถ

ประเมินความเป็นไปได้อย่างถกูต้องก่อนการลงทนุ และสามารถนําไปปฏิบตัิได้อย่างสอดคล้องกบักฎระเบียบและ

เงืEอนไขการลงทนุในเวียดนาม นอกจากนี Bยงัเป็นการชว่ยตดิตามขั Bนตอนการพฒันาโครงการและงานก่อสร้างโครงการ

ให้เป็นไปตามแผน เพืEอให้การก่อสร้างโรงไฟฟา้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีEกําหนด   

3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิและสร้างมูลค่าเพิ5ม 

เ วียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนืEอง โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนาม  

(Gross Domestic Product: GDP) ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีอตัราการเติบโตอยูที่Eประมาณร้อยละ 6-7 ซึEงสง่ผลให้มี

ความต้องการใช้ไฟฟ้าทีEเพิEมมากขึ Bน อีกทั Bงรัฐบาลเวียดนามมีความชดัเจนในด้านการบริหารจดัการพลงังาน โดยมี

แผนทีEจะเพิEมสดัสว่นกําลงัผลิตไฟฟา้ในประเทศทั Bงจากเชื BอเพลิงทัEวไปและจากพลงังานหมนุเวียนมากกวา่ในปัจจบุนั 

ซึEงบ้านป ูเพาเวอร์มองเหน็ถงึโอกาสในการเข้าลงทนุ โดยจะนําจดุแข็งจากความเชีEยวชาญในด้านการบริหารโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานเชื BอเพลิงทัEวไปและพลงังานหมนุเวียน รวมทั Bงความสามารถในการจัดซื Bอเชื Bอเพลิงมาใช้ในการ

แสวงหาโอกาสเพืEอการลงทนุ 

คู่แข่งขันที5สาํคัญ 

§ ผู้ผลติไฟฟา้และนกัลงทนุท้องถิEนในเวียดนามและจากตา่งประเทศ 

2. นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานทางการตลาดทีEชดัเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย

ตา่งๆ เพืEอสนบัสนนุนโยบายการเตบิโตอยา่งยัEงยืนของบริษัทฯ ดงันี B 

1. ขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 

2. สร้างมลูคา่เพิEมของสนิค้าและบริการ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการด้านพลงังานอยา่งครบวงจร ทั Bงการให้บริการตดิตั Bงระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาและการนําเสนอ Solution ด้านพลงังานทีEหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยี

ทนัสมยั เพืEอตอบสนองความต้องการของลกูค้าในแต่ละพื BนทีEอย่างเหมาะสม และนําไปสู่การก้าวเป็นส่วนหนึEงของ

สมาร์ทซิตี Bอย่างยัEงยืน รวมถึงการพัฒนาระบบต่างๆ เพืEอรองรับการให้บริการลูกค้าหลงัการขายอย่างดีทีEสุดทั Bงนี B 

เพืEอให้บริษัทฯ เป็นทางเลอืกทีEดีทีEสดุของลกูค้าอยูเ่สมอ 

3. แขง่ขนัทางการตลาดอยา่งมีจรรยาบรรณ และให้ความเคารพตอ่ลกูค้า คูแ่ขง่ขนัทางธรุกิจและผู้ มีสว่นได้เสีย 

4. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้เหน็ถงึความนา่เชืEอถือ ความซืEอสตัย์ และมีความเป็นมืออาชีพ 
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2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์  

(ก) ลักษณะการจดัให้ได้มาซึ5งผลิตภณัฑ์ 

1. ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานทั5วไป (Thermal Power Plant)  

ประเทศไทย 1. โรงไฟฟา้บีแอลซีพี นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

2. โรงไฟฟา้หงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรีุ 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 3. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมลว่นหนาน เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย 

4. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมเจิ Bงติ Bง เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 

5. โรงไฟฟา้พลงังานร่วมโจวผิง เมืองบนิโจว มณฑลซานตง 

6. โครงการโรงไฟฟา้ซานซีลูก่วง  มณฑลซานซี 

2. ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant)  

สาธารณรัฐประชาชนจนี 7. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จินซาน  เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

8. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ฮุย่เหนิง  เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

9. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เฮา่หยวน  เมืองไทอนั มณฑลซานตง 

10. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ฮุย่เอิน  เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 

11. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เตอ๋หยวน  เมืองเจียซาน มณฑลเจ้อเจียง 

12. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ซงิหยู ๋ เมืองไทอนั มณฑลซานตง 

13. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จี∂ซนิ ตั Bงอยูที่Eเมืองจินห ูมณฑลเจียงช ู

ประเทศญี5ปุ่น 14. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์โอลมิเปีย ประกอบไปด้วยโรงไฟฟา้ 5 แหง่ 

1. โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ จงัหวดัอิบารากิ 

2. โรงไฟฟา้ฮิตาชิ โอมิยะ 2 จงัหวดัอิบารากิ 

3. โรงไฟฟา้โอเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ จงัหวดักนุม 

4. โรงไฟฟา้ซากรุะ 1 จงัหวดัโทชิงิ 

5. โรงไฟฟา้ซากรุะ 2 จงัหวดัโทชิงิ  

15. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ฮิโนะ จงัหวดัชิงะ 

16. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์อวาจิ จงัหวดัเฮียวโงะ 

17. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์มกุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 

18. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์นาริไอส ึจงัหวดัฟกุชิุมะ 

19. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์คโุรคาวะ จงัหวดัมิยางิ 

20. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Tenzan จงัหวดัซากะ  

21. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Muroran I จงัหวดัฮอกไกโด  

22. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Muroran II จงัหวดัฮอกไกโด 

23. โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ Takeo II จงัหวดัซากะ  

24. โรงไฟฟา้ยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ 

25. โรงไฟฟา้ยาบกิู จงัหวดัฟกุชิุมะ 

26. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชิุมะ 

27. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมิยางิ 

28. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 

ประเทศเวียดนาม  

 

29. โรงไฟฟา้พลงังานลม El Wind Mui Dinh จงัหวดั Ninh Thuan 

30. โครงการ Vin Chau (Soc Trang)  จงัหวดัซอกจงั 

 



 

                                                                                                                                                       หน้า 42 
 

แผนที5แสดงที5ตั /งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ  

 

 
 

2. กําลงัการผลติและปริมาณการผลติ  

บริษัทฯ มีกําลงัการผลติและปริมาณการขายไฟฟา้และไอนํ Bาในชว่ง 1 มกราคม 2561 –  31 ธนัวาคม 2563 ดงันี B  

โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2563 

1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2561 

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 227.00 175.00 123.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 67.79 52.63 85.72 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 708,750 691,529 609,103 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2.49 13.53 19.53 

ปริมาณไอนํ 6าทีEขาย ตนั 2,220,254 1,722,095 1,431,905 

อตัราการเพิEมของปริมาณไอนํ 6าขาย ร้อยละ 28.93 20.27 16.65 

2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 139.00 139.00 139.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 57.86 65.76 83.28 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 414,850 420,492 416,111 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 
1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2563 

1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2561 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -1.34 1.05 -0.86 

ปริมาณไอนํ 6าทีEขาย ตนั 1,675,076 1,668,899 1,641,644 

อตัราการเพิEมของปริมาณไอนํ 6าขาย ร้อยละ 0.37 1.66 16.84 

3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์เทียบเทา่ 173.00 173.00 173.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 38.55 35.04 77.68 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 439,597 383,733 465,877 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 14.56 -17.63 -17.83 

ปริมาณไอนํ 6าทีEขาย ตนั 2,341,912 1,929,305 2,641,690 

อตัราการเพิEมของปริมาณไอนํ 6าขาย ร้อยละ 21.39 -26.97 -18.81 

4.) โรงไฟฟ้าบแีอลซีพี     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 1,434.00 1,434.00 1,434.00 

อตัราคา่ความพร้อมจา่ย***  ร้อยละ 89.88 91.99 88.70 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 11,284,045 10,912,011 10,383,581 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 3.41 10.14 2.89 

5.) โรงไฟฟ้าหงสา     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 1,878.00 1,878.00 1,878.00 

อตัราคา่ความพร้อมจา่ย*** ร้อยละ 81.71 80.83 86.52 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 11,355,052 11,406,241 12,511,709 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.45 -8.84 9.84 

6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Jinshan     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 28.95 28.95 28.95 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 14.63 15.52 15.61 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 37,201 39,432 39,594 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -5.66 -0.04 0.07 

7.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทต์ิ  Hui’en     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 19.7 19.7 19.70 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 15.05 16.13 16.01 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 26,173 28,025 27,760 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -6.61 0.95 45.20 

8.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Huineng 1     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 10.43 10.43 10.43 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 14.63 15.55 15.62 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 13,402 14,206 14,267 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -5.66 -0.43 8.07 

8.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Huineng 2     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 11.08 11.08 11.08 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 14.78 15.84 16.13 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 14,392 15,374 15,662 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -6.39 -1.84 11.75 
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9.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Haoyuan     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 20.00 20.00 20.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 15.54 15.44 15.35 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 25,485 27,103 25,595 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -5.97 5.89 -4.84 

10.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Deyuan     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 51.64 51.64 51.64 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.06 13.22 13.73 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 59,229 59,999 62,095 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -1.28 -3.38 9.04 

11.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์  Xingyu     
กําลงัการผลติตดิตั 6ง   เมกะวตัต์ 10.30 10.30 10.30 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 14.07 15.19 15.14 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 12,718 13,727 13,658 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -7.35 0.51 126.84 

12.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Jixin     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง เมกะวตัต์ 25.2 25.2 - 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.96 14.4 - 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 30,937 16,042 - 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 92.85 - - 

13.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
         (Hitachi 1)  

   

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 2.12 2.12 2.12 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.88 14.08 13.75 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 2,590 2,619 2,558 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -1.11 2.38 -4.34 

13.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Hitachi 2)  

   

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 3.00 3.00 3.00 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.17 13.31 13.74 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 3,471 3,498 3,610 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.78 -3.10 1.35 

13.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
         (Sakura 1)  

   

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 2.39 2.39 2.39 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.85 13.80 14.16 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 2,909 2,892 2,968 
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อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 0.60 -2.56 -0.57 

13.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Sakura 2)  

   

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 2.67 2.67 2.67 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.77 13.95 14.10 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 3,227 3,259 3,296 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.99 -1.12 -0.03 

13.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Olympia  
        (Katashina)  

   

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 2.31 2.31 2.31 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 2.00 2.00 2.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 14.63 14.63 14.66 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 2,964 2,956 2,963 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 0.28 -2.36 3.75 

14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Hino     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 4.59 4.59 4.59 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 3.50 3.50 3.50 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 12.52 12.53 13.23 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 5,052 5,037 5,322 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 0.29 -5.35 7.21 

15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Awaji     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 9.87 9.87 9.87 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 7.92 7.92 7.92 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 14.64 14.72 14.99 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 12,694 12,723 12,962 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -0.23 -1.84 48.34 

16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Mukawa     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 22.00 22.00 22.00 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 17.00 17.00 17.00 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.11 12.64 9.50 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 25,330 24,361 7,672 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 3.98 217.53 - 

17.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Nari Aizu     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 26.20 26.20 26.20 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 20.46 20.46 20.46 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 12.58 13.40 4.81 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 28,957 30,745 938 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ -5.82 3,177.71 - 

18.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Kurokawa     
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กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 28.81 28.81 - 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 18.90 18.90 - 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 12.19 6.21 - 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 30,842 1,332 - 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ 2,215 - - 

19.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Tenzan     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 2.74 - - 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 1.96 - - 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 11.93 - - 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 2,872 - - 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ N/A - - 

20.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Muroran 1     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 2.25 - - 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 1.73 - - 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.01 - - 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 2,565 - - 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ N/A - - 

21.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Muroran 2     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 1.93 - - 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 1.63 - - 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.01 - - 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 2,200 - - 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ N/A - - 

21.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Takeo II     

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (DC) เมกะวตัต์ 1.40 - - 

กําลงัการผลติตดิตั 6ง (AC) เมกะวตัต์ 1.00 - - 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ*  ร้อยละ 13.71 - - 

ปริมาณไฟฟา้ทีEขายทั 6งหมด** เมกะวตัต์-ชัEวโมง 1,728 - - 

อตัราการเพิEมของปริมาณไฟฟา้ขาย  ร้อยละ N/A - - 

 
หมายเหตุ:  - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en Huineng1,Huineng2, 

Haoyuan, Deyuan , Xingyu และ Jixin)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) 
และในประเทศญี8ปุ่ น ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัTง 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu, 
โรงไฟฟา้ Kurokawa, โรงไฟฟา้ Tenzan, โรงไฟฟา้ Muroran 1, โรงไฟฟา้ Muroran 2, โรงไฟฟา้ Takeo II ) 
* อตัราส่วนร้อยละของปริมาณพลงังานที8ผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคูณของขนาดกําลงัการผลิตติดตัTงและจํานวนชั8วโมงทัTงหมดในหนึ8งปี 
**ปริมาณการผลิตที8โรงไฟฟา้ผลิตไฟฟา้และจ่ายไฟฟา้เขา้ระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟา้ตรงใหอ้ตุสาหกรรมใกลเ้คียง (ถา้มี)  
***อตัราค่าความพร้อมจ่าย คือดชันี ที8แสดงถึง ประสิทธิผล, การรกัษาระดบัความสามารถดา้นการผลิตไฟฟา้ และการรกัษาความพร้อมในการ

ผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ โดยโรงไฟฟา้จะตอ้งสามารถผลิตพลงัไฟฟา้ไดเ้ต็มความสามารถ และรกัษาความพร้อมที8จะผลิตพลงัไฟฟา้เพื8อเขา้สู่
ระบบไฟฟา้ตามแผนการผลิตที8ไดร้ะบไุว ้
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3.   การบริหารความเสีCยงและปัจจัยความเสีCยง 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทให้ความสําคญัในการบริหารความเสีEยงเพืEอจัดการความเสีEยงทีEมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายของบริษัทฯ โดยลดโอกาสทีEความเสีEยงจะเกิดขึ BนหรือลดผลเสียหายกรณีความเสีEยงเกิดขึ Bน และ/หรือให้ได้มาซึEงโอกาส

ทางธุรกิจ อนัจะนําไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิEมให้แก่บริษัทฯ ทั Bงนี B การบริหารความเสีEยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหาร

จดัการของผู้บริหารในทกุระดบั รวมทั Bงจดัให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสีEยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส  

ปัจจยัความเสีEยงหลกัทีEอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยัEงยืน รวมถึง

ผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในปี 2563 มีดงันี B 

1. ความเสี5ยงในการดาํเนินธุรกจิไฟฟ้า 

1.1 ความเสี5ยงด้านผู้รับซื /อไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น

การลงทนุภายใต้โครงสร้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดําเนินการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สญัญาซื Bอขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ในขณะทีE

โรงไฟฟ้าเอชพีซี มีสญัญาซื Bอขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่างประเทศเพืEอจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทั Bงนี B โรงไฟฟ้าทั Bง § แหง่จดัอยู่ในลําดบัการสัEงการการเดินเครืEองเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base-

Load Power Station) อีกทั Bงมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าทีEคอ่นข้างมีเสถียรภาพ เนืEองจากมีข้อกําหนดปริมาณรับซื Bอ

ไฟฟ้าและโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าทีEสามารถปรับตามราคาต้นทนุเชื Bอเพลิง อตัราแลกเปลีEยนเงินบาท และอตัราเงิน

เฟอ้ตามเงืEอนไขของสญัญาซื Bอขายไฟฟา้ ทําให้โรงไฟฟา้ดงักลา่วมีความเสีEยงตํEา 

 สําหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนืEองจากไม่มีสญัญาซื Bอขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนกบัธุรกิจไฟฟ้าในไทย

และ สปป.ลาว จึงมีความเสีEยงด้านการรับซื Bอไฟฟ้าและไอนํ Bา อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของบริษัทฯ 

เป็นโรงไฟฟา้ทีEมีประสทิธิภาพสงู จงึได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาลจีน โดยได้รับสทิธิการจดัจําหนา่ยไอนํ Bาและความร้อนใน

เขตพื BนทีEทีEได้รับอนญุาตแต่เพียงผู้ เดียว รวมทั Bงได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิEน ตลอดจนได้รับ

การสนบัสนนุจากรัฐบาลท้องถิEน ซึEงเป็นปัจจยัสาํคญัทีEสามารถนํามาใช้ในการบริหารความเสีEยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี B นโยบายการเพิEมประสิทธิภาพในการใช้พลงังานและนโยบายเกีEยวกบัการรักษาสิEงแวดล้อมของรัฐบาลจีนทํา

ให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ทีEเกีEยวข้อง ซึEงสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจไฟฟา้ในจีน โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุง

อปุกรณ์ในระบบควบคมุสิEงแวดล้อมมาอย่างต่อเนืEอง และบริหารจดัการความเสีEยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุง

ประสทิธิภาพการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟา้และการควบคมุผลกระทบตอ่สิEงแวดล้อม เพืEอให้สอดคล้องกบันโยบายของ

รัฐบาลจีนอย่างตอ่เนืEอง ทั Bงนี B โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมเจิ Bงติ Bง (Zhengding) ได้รับการยอมรับและยงัคงได้รับการ

สนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐบาลจีน เนืEองจากเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทีEสะอาดและสามารถผลิตไอนํ Bาให้เกิด

ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจได้ 

1.2 ความเสี5ยงด้านการผลติไฟฟ้าจากพลังงานเชื /อเพลงิทั5วไป 

โรงไฟฟ้าอาจมีความเสีEยงทีEจะไม่สามารถเดินเครืEองเพืEอผลิตไฟฟ้าได้ตามแผน โดยอาจมีสาเหตมุาจากความน่าเชืEอถือ

ของโรงไฟฟ้า (Plant reliability) หรือเครืEองจกัรอปุกรณ์ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากภยัธรรมชาติ บริษัทฯ 

จงึบริหารความเสีEยงดงักลา่วด้วยการติดตามการเดินเครืEองโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา
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เพืEอแก้ไขปรับปรุงให้ระบบการทํางานของโรงไฟฟา้มีความนา่เชืEอถือและประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนืEอง รวมถงึการจดัเตรียม

อะไหล่ทีEสําคัญ (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้าให้เพียงพอและเหมาะสม การจัดอบรมเพืEอพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรและการแบ่งปันความรู้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนืEอง การซ้อมแผนฉุกเฉินอย่าง

สมํEาเสมอ อีกทั Bงยังได้จัดหาประกันภัยทรัพย์สิน (Property Damages Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 

(Business Interruption Insurance) ทีEเหมาะสมไว้รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพืEอให้การบริหารความเสีEยงเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

1.3 ความเสี5ยงด้านการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน   

การเปลีEยนแปลงของสภาพภมูิอากาศส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าทีEต้องอาศยัปัจจยัจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์และลม 

สําหรับธุรกิจโรงฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ปัจจยัหลกัทีEมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ 

ปริมาณความเข้มแสงแดด ซึEงขึ Bนอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ และปริมาณการสญูเสียทีEเกิดขึ Bนในระบบการผลติ ทั Bงนี B บริษัทฯ 

ได้บริหารความเสีEยงโดยใช้ข้อมลูทางสถิติของปริมาณความเข้มแสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้า

แสงอาทิตย์ขั BนตํEาทีEคาดว่าจะผลิตได้ แล้วนํามาเปรียบเทียบกบัผลผลิตทีEได้จริง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีชั Bนนําสําหรับ

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เพืEอให้มัEนใจวา่การสญูเสียทีEจะเกิดขึ BนในระบบตํEากวา่ระดบัทีEบริษัทฯ ยอมรับได้ ทั Bงนี Bมีการ

บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างสมํEาเสมอความเสีEยงจากภยัธรรมชาติก็มีผลกระทบตอ่การดําเนินการของ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกนั โดยช่วงเดือนกนัยายนของทกุปีในประเทศญีEปุ่ นถือเป็นฤดมูรสมุ ซึEงมีสภาพ

อากาศและปริมาณแสงในแต่ละช่วงวนัจะทีEแปรปรวน จึงอาจส่งผลให้ปริมาณผลิตไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ดี ระบบการ

ผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบการป้องกนัความเสียหายจากภยัธรรมชาติตามมาตรฐานสากลไว้ จึง

สามารถมัEนใจได้วา่ระบบการผลติของโรงไฟฟา้จะไมไ่ด้รับความเสียหาย 

1.4 ความเสี5ยงด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสีEยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการต่าง ๆ โดยติดตามความคืบหน้าของ

โครงการอย่างใกล้ชิด และประสานงานกบัผู้ รับเหมางานก่อสร้างเพืEอให้มีคณุภาพเป็นไปตามทีEตกลงในสญัญาว่าจ้าง  

ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ยามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญีEปุ่ น กําลงัผลิตรวม 25 เมกะวตัต์ ได้ตามแผน 

สว่นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในจงัหวดัซ็อกจงั สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม มีกําลงัผลิตติดตั Bงรวมทั Bงสิ Bน ß• เม

กะวตัต์ โดยแบง่การพฒันาออกเป็น ° ระยะ ประกอบด้วย ระยะทีE Ø กําลงัผลติ °• เมกะวตัต์ ระยะทีE § กําลงัผลติ °• เม

กะวตัต์ และระยะทีE ° กําลงัผลติ §• เมกะวตัต์ ทั Bงนี Bคาดวา่จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ระยะ 1 ภายในปี 2564  

2. ความเสี5ยงด้านโรคระบาด 

จากสถานการณ์การระบาดของเชื Bอไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่(COVID-Ø≥) ทีEได้เริEมขึ Bนในช่วงปลายปี §¶£§ และสง่ผลกระทบ

ไปทัEวโลก ทั Bงทางด้านสขุภาพและห่วงโซอ่ปุทานในทกุกลุม่ธุรกิจตลอดปี §¶£° ทีEผ่านมา บริษัทฯ ซึEงดําเนินธุรกิจพลงังานผลิต

กระแสไฟฟ้าและไอนํ Bา โดยเป็นส่วนหนึEงของระบบสาธารณปูโภคหลกัและเป็นปัจจยัในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั Bงในภาค

เศรษฐกิจและสงัคม จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินงานอย่างต่อเนืEองในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรค นบัเป็นความท้าทายทีE

บริษัทฯ จะต้องดําเนินมาตรการเพืEอปอ้งกนัการแพร่ระบาดอยา่งเคร่งครัด  ทั Bงนี B บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกตา่ง ๆ ในทกุ

หน่วยธุรกิจในแตล่ะประเทศ เช่น มีมาตรการตรวจสอบและการปอ้งกนัการแพร่ระบาดตอ่พนกังาน รวมทั Bงผู้ รับเหมาทีEต้องเข้า

มาภายในพื BนทีEโรงไฟฟ้าเพืEอการเดินเครืEองและซ่อมบํารุงเครืEองจกัรอุปกรณ์ ตลอดจนนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
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รองรับการทํางานจากทีEพกัอาศยัของพนกังาน และตรวจสอบเครืEองจกัรอุปกรณ์จากระยะไกล เป็นต้น ทั Bงนี BเพืEอให้บริษัทฯ 

ยงัคงสามารถดําเนินธรุกิจได้อยา่งตอ่เนืEองและมีประสทิธิภาพ 

3. ความเสี5ยงด้านความมั5นคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

ปัจจบุนัการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืEอสารมีความสําคญัและสง่ผลให้เศรษฐกิจและสงัคมพฒันาเป็นอยา่ง

มาก บริษัทฯ จงึได้วางระบบปอ้งกนัและรักษาความมัEนคงปลอดภยัไซเบอร์ รวมถงึมาตรการรับมือและแผนปฏิบตัิการหากเกิด

การโจมตีระบบ ทั Bงนี Bอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารความเสีEยงและการวา่จ้างผู้ เชีEยวชาญด้านความมัEนคง

ปลอดภยัระบบสารสนเทศเป็นทีEปรึกษาและแนะนําการวางระบบแบบบูรณาการ ตลอดจนการปรับใช้มาตรฐานระบบการ

จัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001 : Information Security Management Systems, ISMS) และติดตามความ

คืบหน้าของการดําเนินงานด้านความมัEนคงปลอดภยัทางไซเบอร์ในโรงไฟฟา้ทีEเป็นบริษัทร่วมทนุ 

บริษัทได้ดําเนินมาตรการเพืEอบริหารความเสีEยง ดงันี B 

• ประกาศนโยบาย Information and Cyber Security เพืEอเป็นแนวปฏิบตัใิห้พนกังาน  

• การให้ความรู้ด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์ รวมถงึวิธีการปฏิบตัแิละปอ้งกนัภยัคกุคามไซเบอร์ 

• ซ้อมแผนรับมือภยัคกุคามการโจมตีด้านไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภยัพิบตัิเป็นประจําทกุปี

เพืEอให้สามารถรับมือกบัเหตกุารณ์ได้อย่างทนัท่วงที และลดผลกระทบความเสียหายทีEอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ 

• ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001: ISMS) มาตรฐานนี Bให้ต้นแบบสําหรับการประเมินความเสีEยง การ

ออกแบบด้านการรักษาความปลอดภยัและการนําไปปฏิบตัิ เพืEอเป็นแนวทางการจดัการเพืEอช่วยเก็บรักษาข้อมลูทั Bง

เป็นดจิิตอลและเอกสารได้อยา่งปลอดภยั 

4. ความเสี5ยงด้านการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ และกฎหมายที5เกี5ยวข้อง  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายทีEเกีEยวข้องทั Bงในประเทศและต่างประเทศอย่ง

เคร่งครัด ด้วยตระหนกัถึงผลกระทบต่อการดําเนินงานและชืEอเสียงของบริษัทฯ จึงเน้นยํ Bาและมุ่งมัEนทีEจะพฒันากระบวนการ 

รวมทั BงเครืEองมือต่าง ๆ ในการบริหารความเสีEยงจากการเปลีEยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในทุกประเทศทีEบริษัทฯ ลงทุน

เพืEอให้สามารถบริหารจดัการกบัความเสีEยงทางกฎหมายทีEอาจเกิดขึ Bน โดยกําหนดให้ผู้บริหารทีEรับผิดชอบดแูลในแตล่ะประเทศ

ติดตามความเปลีEยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของประเทศอย่างใกล้ชิด มีการติดตามและประสานงานกบั

หนว่ยงานตา่ง ๆ ทั Bงภาครัฐ ภาคเอกชน ชมุชน และผู้ มีสว่นได้เสยีอืEน เพืEอรับทราบถงึการเปลีEยนแปลงของกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจ้างบริษัททีEปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิEนเพืEอช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบตัิให้

การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายทีEเกีEยวข้องโดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎหมายอยา่งสมํEาเสมอ 

4.1 ความเสี5ยงจากการเปลี5ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที5บริษัทฯ ลงทนุ 

เนืEองจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสว่นใหญ่อยู่ในตา่งประเทศ การเปลีEยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตล่ะประเทศจงึ

เป็นความเสีEยงทีEบริษัทฯ ต้องเผชิญ ในปี 2563 ทีEผ่านมามีการเปลีEยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของอตุสาหกรรมภายในจีน 

อินโดนีเซีย ญีEปุ่ น และเวียดนาม ซึEงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีการเปลีEยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศทีEบริษัทฯ 

ลงทนุรวมถงึประเมินการเปลีEยนแปลงรูปแบบ ข้อจํากดั กฎเกณฑ์และนโยบายทีEเกีEยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจ การควบคมุภายใน 

และรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้กําหนดมาตรการเพืEอรับมือกบัการเปลีEยนแปลงนั Bน โดยมีระบบและกระบวนการประเมิน

การเปลีEยนแปลงของปัจจยัภายนอกองค์กรทีEอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ ทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ และบริหาร

ความเสีEยงจากการกําหนดแผนธุรกิจทีEไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ เพืEอประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการ
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เปลีEยนแปลงต่าง ๆ เป็นประจําทกุไตรมาส เปรียบเทียบข้อมลูจากสถาบนัและแหล่งทีEเชืEอถือได้ มีการพฒันาเครืEองมือทีEช่วยใน

การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพืEอประกอบการตดัสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการเปลีEยนแปลงอย่าง

เหมาะสม 

บริษัทฯ ได้นําการกําหนดดชันีวดัความเสีEยง (Key Risk Indicator: KRI) และระดบัความเสีEยงทีEยอมรับได้ (Risk Appetite) มา

ประยกุต์ใช้กบัโรงไฟฟา้ของหลกับริษัทฯ ทีEมีอํานาจในการบริหารจดัการเข้ามาร่วมประเมินความเสีEยงทีEยอมรับได้ ร่วมกบัดชันี

วดัความเสีEยงในการบริหารจดัการในภาพรวมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั BงสืEอสารแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใน

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้าเพืEอนําไปปฏิบตัิ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบคุวามเสีEยงทกุประเภททีEอาจมีผลกระทบ

ต่อการดําเนินธุรกิจทั Bงระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าทีEงานต่าง ๆ โดยครอบคลมุปัจจยัความเสีEยงทีEเกีEยวข้องกบั

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบัติการด้านอืEน ๆ และความเสีEยงจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก นอกจากนี BมีการระบุมาตรการเพืEอบรรเทาความเสีEยงและให้มีการทบทวนความเสีEยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ (Asset Management) ทําหน้าทีEรวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสีEยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

เป็นรายไตรมาสเพืEอรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าทีEบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เนืEอง 

 

5. ความเสี5ยงความเสี5ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสีEยงจากอัตราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ โดยเกิดจากสกุลเงิน

หลากหลายทีEไม่ใช่สกุลเงินทีEใช้ในการดําเนินงาน (functional currency) ซึEงส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงิน

หยวน ความเสีEยงจากอัตราแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศของกลุ่มกิจการรวมความเสีEยงจากธุรกรรม (transaction 

exposures) และ ความเสีEยงจากการแปลงคา่งบการเงิน  (translation exposures)  

แนวทางการจดัการความเสีEยงด้านอตัราแลกเปลีEยนในภาพรวมของกลบุริษัทฯ จึงให้ความสําคญัทีEความผนัผวนของตลาด

เงินตราต่างประเทศและบริหารจดัการความเสีEยงจากธุรกรรมเพืEอลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ให้อยู่ใน

ระดบัทีEยอมรับได้โดยการบริหารกระแสเงินสดทั Bงรายได้และรายจา่ยทีEเป็นเงินตราตา่งประเทศให้สอดคล้องกนั ควบคูก่บัการใช้

เครืEองมือทางการเงินเพืEอปอ้งกนัความเสีEยงจากอตัราแลกเปลีEยนตามความเหมาะสม ในสว่นของความเสีEยงจากการแปลงคา่

สินทรัพย์และหนี BสินทีEเป็นเงินตราต่างประเทศ  กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสร้างสินทรัพย์และหนี BสินในสกลุเงินทีEสอดคล้องกนั 

ตามความเหมาะสม  
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4.   ทรัพย์สินทีCใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สนิทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที5ประกอบธุรกจิหลักที5ประกอบธุรกจิ (Operating Company) 
  ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทยอ่ยทีEประกอบธรุกิจหลกัทีEประกอบธรุกิจมีสนิทรัพย์ถาวรหลกัทีEใช้ในการประกอบธรุกิจ ดงันี B 

รายการ บริษัท 
ลักษณะ

กรรมสทิธิ 

มูลค่าตามบญัชี      
(พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

อาคารและสิÜงปลกูสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,034,595 ไมมี่ 
เครืÜองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,102,530 ไมมี่ 
เครืÜองตกแตง่และเครืÜองใช้สาํนกังาน สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,495 ไมมี่ 
เครืÜองมือเครืÜองใช้ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 1,837 ไมมี่ 
ยานพาหนะ สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 2,674 ไมมี่ 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง สอืเจียจวงเฉิงเฟิง เจ้าของ 52,641 ไมมี่ 
อาคารและสิÜงปลกูสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 652,691 ไมมี่ 
เครืÜองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 2,621,645 ไมมี่ 
เครืÜองตกแตง่และเครืÜองใช้สาํนกังาน ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 4,096 ไมมี่ 
เครืÜองมือเครืÜองใช้ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 10,702 ไมมี่ 
ยานพาหนะ ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 3,518 ไมมี่ 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง ถงัซานบ้านป ู เจ้าของ 22,150 ไมมี่ 
อาคารและสิÜงปลกูสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 463,595 ไมมี่ 
เครืÜองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน โจวผิงพีค เจ้าของ 1,835,538 ไมมี่ 
เครืÜองมือเครืÜองใช้ โจวผิงพีค เจ้าของ 2,537 ไมมี่ 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจ้าของ 1,064 ไมมี่ 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง โจวผิงพีค เจ้าของ 154,854 ไมมี่ 

รวมเป็นจาํนวนมูลค่าทางบญัชี 7,968,163  

 

4.2 สทิธิในการใช้ที5ดนิของบริษัทย่อยที5ประกอบธุรกจิหลักที5ประกอบธุรกจิ (Operating Company)  

ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทยอ่ยทีEประกอบธรุกิจหลกัมีสทิธิในการใช้ทีEดนิ ดงันี B 

สถานที'ตั *ง 
ผู้ถอืครอง

สทิธิ6 
ขนาด 

(ตร.ม.) วันเริ'มต้น วันสิ *นสุด วัตถุประสงค์ 

มูลค่าตาม
บญัชีของ

สิทธิในการ
ใช้สทิธิที'ดนิ 
(พนับาท) 

เขตเจิ }งติ }ง  
เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอ

เป่ย ประเทศจีน 

บริษัท 
สอืเจียจวง

เฉิงเฟิง 

7,132 27 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เพืÜอใช้เป็น

ทีÜตั }งโรงไฟฟา้

พลงังานร่วม

เจิ }งติ }ง 

91,554 

67,354 16 ก.พ. 2541 30 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 ู

225,172 18 เม.ย. 2563 18 เม.ย. 2613 เพืÜอใช้เป็น

ทีÜตั }งโรงไฟฟา้

404,206 

2,100 22 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2611 

90,370 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2609 
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สถานที'ตั *ง 
ผู้ถอืครอง

สทิธิ6 
ขนาด 

(ตร.ม.) วันเริ'มต้น วันสิ *นสุด วัตถุประสงค์ 

มูลค่าตาม
บญัชีของ

สิทธิในการ
ใช้สทิธิที'ดนิ 
(พนับาท) 

40,960 1 ม.ค. 2560 

อยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาจาก

หนว่ยงานรัฐ 

พลงังานร่วม

หลวนหนาน 

105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 

เขตโจวผิง  
เมืองบนิโจว  
มณฑลซานตง ประเทศจีน 

บริษัท 
โจวผิงพีค 

24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 เพืÜอใช้เป็น

ทีÜตั }งโรงไฟฟา้

พลงังานร่วม

โจวผิง 

48,047 

   

   

 

คาํศัพท์สาํคัญทางเทคนิคที5เกี5ยวข้องกับธุรกจิไฟฟ้า (เรียงลาํดบัอักษรภาษาอังกฤษ) 

คาํศัพท์ คาํแปล 

Coal Power Plant โรงไฟฟา้ประเภทใช้ความร้อนจากเชื Bอเพลงิถ่านหิน 

Combined Heat and 

Power Plant        

(โรงไฟฟา้พลงังานร่วม) 

โรงไฟฟา้ทีEนําเอาเครืEองกนัหนัก๊าซ และเครืEองกงัหนัไอนํ Bามาใช้ร่วมกนั โดยนําความร้อนจาก

ไอเสียทีEออกจากเครืEองกันหันก๊าซทีEมีความร้อนสูงไปผ่านหม้อนํ Bา แล้วถ่ายเทความร้อน

ให้กบันํ Bา ทําให้นํ Bาเดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอนํ Bา ซึEงต่ออยู่กบัเพลาของเครืEองกําเนิด

ไฟฟา้ สามารถผลติกระแสไฟฟา้ออกมาได้อีกครั Bง 

Feed-in-tariff อตัรารับซื Bอไฟฟา้คงทีEตลอดอายโุครงการ 

Godo Kaisha  

(การลงทนุแบบจีเค) 

การลงทนุในประเทศญีEปุ่ นโดยวิธีการจดัตั Bงบริษัทประเภทจํากดัความรับผิด 

Independent Power 

Producer (IPP) 

ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟา้ทีEตั Bงอยูป่ากเหมืองถ่านหิน 

Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าทีEใช้พลงัความร้อนจากไอนํ Bาหรือก๊าซ จากการเผาไหม้เชื Bอเพลิงมาเป็นต้นพลงั

ขบัเคลืEอนเครืEองกงัหนัไอนํ Bา 

Tokumei Kumiai structure โครงสร้างโทคุเมอิ คุมิไอ ซึEงเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้ นส่วนแบบญีEปุ่ นตามสัญญา

ระหวา่งนกัลงทนุและผู้ดําเนินกิจการโดยนกัลงทนุจะลงทนุจํานวนหนึEงให้แก่ผู้ดําเนินกิจการ 

ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินทีEมีมลูคา่ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของสิทธิทีEจะได้รับสว่น

แบง่ปันกําไรทีEเกิดจากกิจการทีEร่วมลงทนุ 

Transmission Line อปุกรณ์ประเภทตวันําทําหน้าทีEถ่ายทอดพลงังานไฟฟา้ไปสูป่ลายทาง 
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4.3 นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัทฯ เป็นบริษัทฯทีEประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืEน (Holding company) โดยมีนโยบายการลงทุนหลกัในธุรกิจ

ไฟฟ้าและธุรกิจทีEเกีEยวข้อง รวมถึงธุรกิจทีEเกื BอหนุนซึEงมีระดบัความเสีEยงโดยรวมอยู่ในระดบัทีEเป็นทีEยอมรับได้ในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทนุไม่ตํEากวา่ระดบัมาตรฐานของธุรกิจนั Bน และสงูกวา่ต้นทนุการเงิน (cost of capital) ของ

บริษัทฯ 

ณ วนัทีE 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่า 26,639 ล้านบาท หรือมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ทั Bงหมดคิดเป็นร้อย 53.74 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย และ เงินลงทนุในบริษัทย่อยมลูค่า 17,119 

ล้านบาท หรือมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทั Bงหมดคิดเป็นร้อยละ 36.17 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงิน เฉพาะบริษัทตาม

วธีิราคาทนุ 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย  

- ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมาย- 
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6.   ข้อมูลทัCวไปและข้อมูลสาํคัญอืCน 
6.1  ข้อมูลทั5วไปและข้อมูลสาํคัญอื5น ข้อมูลทั5วไป 

 ชื5อ สถานที5ตั /งของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ชืEอบริษัท : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ชืEอภาษาองักฤษ : Banpu Power Public Company Limited 

ประกอบธรุกิจหลกั : บริษัทฯ ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทฯอืEน (Holding  

   Company) ทีEประกอบธรุกิจหลกัด้านการผลติและจําหนา่ย 

   ไฟฟา้และธรุกิจทีEเกีEยวข้อง  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000385 

ทนุจดทะเบียน : 31,044,920,000 บาท
1 

ทนุทีEเรียกชําระแล้ว : 30,510,217,000 บาท
2 

จํานวนหุ้น : 3,051,021,700 หุ้น 

ราคาพาร์ : 10 บาท 

ทีEตั Bงสาํนกังานใหญ่ : ชั Bน 26 อาคารธนภมูิ เลขทีE 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 ที8ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2560 ของบริษัทฯ เมื8อวนัที8 3 เมษายน 2560 (“ที#ประชุมผู้ถือหุ้นฯ”) ไดมี้มติอนมุติัการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิที8
จะซืTอหุน้สามญัของบริษัทฯ ที8ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของกลุ่มบริษัทบา้นป ู(โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“BPP-Warrant”) ที8ไม่ถูกจดัสรรภายในระยะเวลาที8กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 21,200,000 
หน่วย โดยการลดทนุจดทะเบียนจํานวน 212,000,000 บาท เป็นจํานวนหุน้สามญั 21,200,000 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ที8ไดอ้อกเพื8อรองรับ
การใชสิ้ทธิ BPP-Warrant จากทนุจดทะเบียนเดิม30,956,920,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 30,744,920,000 บาท  
นอกจากนัTน ที8ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที8ออกใหม่ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“BPP-ESOP”) จํานวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ โดยที8ประชมุผูถื้อหุน้ฯ ไดมี้มติอนมุติัการเพิ8มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จํานวน 300,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 30,744,920,000 บาท เป็นจํานวน 31,044,920,000 บาท ดว้ยการออกหุน้
สามญัจํานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื8อรองรับการออกและเสนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ ภายใตโ้ครงการเสนอขายหุน้
สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) 
2 ทนุชําระแล้วของบริษัทฯ เพิ8มขึTนจากการใช้สิทธิซืTอหุ้นสามญัตาม BPP-Warrant และจากการซืTอหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการ BPP-ESOP ครัTงที8 1 
จํานวน 2,543,000 หุ้น และ ครัTงที8 2 จํานวน 120,000 หุ้น มูลค่าที8ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เมื8อวนัที8 30 มิถุนายน 2560 และ 29 กนัยายน 2560 
ตามลําดบั รวมเป็นจํานวนทนุชําระแลว้ที8เพิ8มขึTนทัTงหมดจํานวน 2,663,000 หุน้ หรือ 26,630,000 บาท 

 

 

 



 

                                                                                                                                                       หน้า 56 
 

 

 

   ชื$อบริษัท ประเภทธุรกจิ    ทนุจด
ทะเบยีน     ทนุชาํระแล้ว  

 จาํนวนหุ้นที$
จาํหน่ายแล้ว
ทั @งหมด (หุ้น)  

 มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย  

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น (%) ที$ตั @งสาํนักงาน โทรศัพท์ 

1 
บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธรุกิจ
พลงังาน 

บาท 
31,044,920,00

0  
บาท 

30,510,217,00
0  

3,051,021,700  10  

78.57% 
[ถือโดยบริษัท 
บ้านป ูจํากดั 
(มหาชน)] 

1550 อาคารธนภมิู ชั Tน 
26 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

บริษัทย่อย 

ประเทศไทย   

2 
บริษัท บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ จํากดั 

ลงทนุในธรุกิจ
พลงังานและ

ไฟฟา้ 
บาท 5,921,587,160  บาท 5,921,587,160  592,158,716  10  

100% 
[ถือโดย 

บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ 
จํากดั 

(มหาชน)] 

1550 อาคารธนภมิู ชั Tน 
26 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

3 
บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ (เจแปน) 
จํากดั 

ลงทนุในธรุกิจ
พลงังาน
ทดแทน 

บาท 5,000,000  บาท 5,000,000  500,000  10  

100.00% 
[ถือโดย 

บริษัท บ้านป ู
เพาเวอร์ 
จํากดั 

(มหาชน)] 

1550 อาคารธนภมิู ชั Tน 
26 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

4 
บริษัท เพาเวอร์ 
เวียดนาม จํากดั 

ลงทนุในธรุกิจ
พลงังานและ

ไฟฟา้ 
บาท 400,000,000  บาท 400,000,000  40,000,000 10 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 

บ้านป ูโคล 
เพาเวอร์ 
จํากดั) 

1550 อาคารธนภมิู ชั Tน 
26 ถ.เพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงมกักะสนั เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

0 2007 6000 

สาธารณรัฐประชาชนจนี  

5 
Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd. 

Power and 
steam 

generation 
and sales 

USD 30,516,000  USD 30,516,000  NA NA 

100.00% 
(ถือโดย 
Banpu 
Power 

Investment 
Co., Ltd.) 

East of Jingshen 
Highway, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China, 050800 

(86311) 
85176918 

6 
Banpu 
Investment 
(China) Ltd. 

Investment in 
energy  

business and 
other 

industrial 
areas 

USD 30,000,000  USD 30,000,000  NA NA 

100.00% 
(ถือโดย 
Banpu 
Power 

Investment 
Co., Ltd.) 

Unit 508, 5th 
Floor, Tower 21, No. 
10 Jiuxianqiao 
Road, Chaoyang 
District, Beijing, 
P.R.China 

(8610) 
57580388 

7 

Banpu Power 
Trading 
(Shandong) Co., 
Ltd. 

Power Trading CNY 20,000,000 CNY 0  NA NA 

100.00% 
(ถือโดย 
Banpu 

Investment 
(China) Ltd.) 

No.28 Xiwang 
Zhongxin Road, 
Handian Town, 
Zouping County, 
Binzhou City, 
Shandong Province 

(86543) 
4866099 

8 
Banpu Power 
Trading (Hebei) 
Co., Ltd. 

Power Trading CNY 20,000,000 CNY 0  NA NA 

100.00% 
(ถือโดย 
Banpu 

Investment 
(China) Ltd.) 

(West Wing, 3rd Floor, 
Office Building of 
Shijiazhuang 
Chengfeng CogenCo., 
Ltd.) North of Beiguan 
Village, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China 

(86311) 
85176969 

6.2 ชืCอ สถานทีCตัง̂ของนิตบุิคคลทีCบริษัทฯ ถือหุ้นตัง̂แต่ร้อยละ 10 ขึน̂ไป 
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   ชื$อบริษัท ประเภทธุรกจิ   
 ทนุจด

ทะเบยีน  
   ทนุชาํระแล้ว  

 จาํนวนหุ้นที$

จาํหน่ายแล้ว

ทั @งหมด (หุ้น)  

 มูลค่า

หุ้น 

ต่อ

หน่วย  

สัดส่วนการ

ถอืหุ้น (%) 
ที$ตั @งสาํนักงาน โทรศัพท์ 

9 

Tangshan Banpu 

Heat and Power 

Co., Ltd. 

Power and 

steam 

generation 

and sales 

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

87.92% 

(ถือโดย Pan-

Western 

Energy 

Corporation 

LLC) 

12.08% 

(ถือโดย 

Banpu 

Investment 

(China) Ltd.) 

West of Gujiaying 

Villiage, Bencheng 

Town, Luannan 

County, Tangshan 

City, Hebei Province, 

P.R.China, 063500 

(86315) 

4168274 

10 
Zouping Peak 

CHP Co., Ltd. 

Power and 

steam 

generation 

and sales 

CNY 261,800,000  CNY 261,800,000  NA NA 

70.00% 

(ถือโดย 

Zouping 

Peak Pte. 

Ltd.) 

Handian Town, 

Zouping County, 

Binzhou City, 

Shandong Province, 

P.R.China, 256209 

(86543) 

4615655 

สาธารณรัฐมอริเชียส 

11 

Banpu Power 

International 

Limited 

Investment in 

power 

business 

USD 85,050,000  USD 85,050,000  85,050,000  1  

100.00% 

[ถือโดยบริษัท 

บ้านป ู

เพาเวอร์ 

จํากดั 

(มหาชน)] 

4th Floor, Ebene Skies, 

Rue de L'Institut, 

Ebene, Republic of 

Mauritius 

230 404 8000 

สาธารณรัฐสงิคโปร์  

12 

Banpu Power 

Investment Co., 

Ltd. 

Investment in 

power 

business 

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

ไมมี่การ

กําหนด 

มลูคา่

หุ้นตอ่

หนว่ย* 

100.00% 

(ถือโดย 

Banpu 

Power 

International 

Limited) 

8 Marina Boulevard, 

#05-02 Marina Bay 

Financial Centre, 

Singapore 018981 

65 6338 1888 

13 
Zouping Peak 

Pte. Ltd. 

Investment in 

power 

business 

  NA 
SGD 

CNY 

2 

140,495,758 

2 

140,495,758 

ไมมี่การ

กําหนด 

มลูคา่

หุ้นตอ่

หนว่ย* 

100.00% 

(ถือโดย 

Banpu 

Power 

Investment 

Co., Ltd.) 

8 Marina Boulevard, 

#05-02 Marina Bay 

Financial Centre, 

Singapore 018981 

65 6338 1888 

  ชื$อบริษัท ประเภทธุรกจิ   
 ทนุจด
ทะเบยีน  

   ทนุชาํระแล้ว  
 จาํนวนหุ้นที$
จาํหน่ายแล้ว

ทั @งหมด (หุ้น)  

 มูลค่า

หุ้น 
ต่อ

หน่วย  

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น (%) 

ที$ตั @งสาํนักงาน โทรศัพท์ 

หมู่เกาะเคย์แมน  

14 

Pan-Western 

Energy 

Corporation LLC 

Investment in 

power 

business 

USD 100,000  USD 100,000  10,000,000  0.01  

100.00% 

(ถือโดย 

Banpu 

Power 

Investment 

Co., Ltd.) 

PO Box 309, Ugland 

House, Grand 

Cayman, KY1-1104, 

Cayman Islands 

1 345 949 8066 

บริษัทร่วม  

ประเทศไทย 

15 บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ 

จํากดั* 

ลงทนุในธรุกิจ

พลงังานสะอาด  

และเทคโนโลยี

พลงังาน 

บาท 11,087,000,00

0 

บาท 11,087,000,00

0 

1,108,700,000 10 50.00% [ถือ

โดยบริษัท 

บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน)]  

50.00% [ถือ

โดยบริษัท 

บ้านป ู

1550 อาคารธนภมิู ชั íนทีì 

24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั เขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 

66 2 694 6600 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

50.00% ถือโดย

บริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน)] 

16 PT. ITM Banpu 

Power co., Ltd. 
Investment in 

power 

business 

IDR 1,200,000,000,000 IDR 300,000,000,000 300,000   1,000,000   30% 

(ถือโดย บริษัท 

บ้านป ูเพาเวอร์ 

จํากดั (มหาชน)) 

Pondok Indah Office Tower 

III,3rd Floor, Jalan Sultan 

Iskandar Muda Pondok 

Indah Kav V-TA, Jakarta 

Selatan, Indonesia 

6221 29328100 
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   ชื$อบริษัท ประเภทธุรกจิ    ทนุจด
ทะเบยีน     ทนุชาํระแล้ว  

 จาํนวนหุ้นที$
จาํหน่ายแล้ว
ทั @งหมด (หุ้น)  

 มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย  

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น (%) ที$ตั @งสาํนักงาน โทรศัพท์ 

การร่วมค้า  

ประเทศไทย  

17 
บริษัท บีแอลซีพี 

เพาเวอร์ จํากดั 

ผลติและ

จําหนา่ย

กระแสไฟฟา้ 

บาท 
12,010,000,00

0  
บาท 

12,010,000,00

0  
120,100,000  100  

50.00% 

(ถือโดย 

บริษัท บ้านป ู

โคล เพาเวอร์ 

จํากดั) 

9 ถนนไอ-แปด นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

อําเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง 21150 ประเทศ

ไทย 

038 925 100 

สาธารณรัฐประชาชนจนี  

18 
Shanxi Lu Guang 

Power Co., Ltd. 

Power 

generating 

and sales 

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

30.00% 

(ถือโดย 

Banpu 

Power 

Investment 

Co., Ltd.) 

Songcun Town, 

Zhangzi County, 

Changzhi City, Shanxi 

Province, P.R.China 

(86355) 

8580511 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

19 
Hongsa Power  

Company Limited 

Power 

generating 

and sales 

USD 927,000,000 USD 927,000,000 92,700,000 10 

40.00% 

(ถือโดย 

บริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ 

จํากดั 

(มหาชน) 

NNN Building 4th Floor, 

Room No.D5 

Bourichan Road, 

Phonsinouane Village, 

Sisattanak District, 

Vientiane Capital, Lao 

PDR 

(856) 21 

219381 

20 
Phu Fai Mining  

Company Limited 

Mining 

concession 
USD 50,000 USD 50,000 5,000 10 

37.50% 

(ถือโดย 

บริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ 

จํากดั 

(มหาชน) 

NNN Building 4th Floor, 

Room No.D5 

Bourichan Road, 

Phonsinouane Village, 

Sisattanak District, 

Vientiane Capital, Lao 

PDR 

(856) 21 

219381 

*หมายเหต:ุ บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั (Banpu NEXT) เป็นบริษัทร่วมทีnบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)และบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากนัทีnร้อยละ 50 
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รายชื5อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จาํกัด ณ วันที5 31  ธันวาคม 2563 
  

  ชื4อบริษัท ประเภทธุรกิจ    ทุนจดทะเบียน     ทุนชาํระแล้ว  
 จาํนวนหุ้นที4
จาํหน่ายแล้ว
ทั Eงหมด (หุ้น)  

 มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที4ตั Eงสํานักงาน โทรศัพท์ 

 บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ 

จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังานสะอาด  

และเทคโนโลยี

พลงังาน 

บาท 11,087,000,000 บาท 11,087,000,000 1,108,700,000 10 

50.00% [ถือ

โดยบริษัท 

บ้านป ูจํากดั 

(มหาชน)]  

50.00% [ถือ

โดยบริษัท 

บ้านป ู

เพาเวอร์ 

จํากดั 

(มหาชน)] 

1550 อาคารธนภมิู ชั zนทีn 

24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 

แขวงมกักะสนั เขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 

66 2 694 6600 

บริษัทย่อย 

ประเทศไทย 

  บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ 

กรีน ลีสซิnง จํากดั 

ลงทนุในธุรกิจ

พลงังาน และ

เช่าลีสซิnง 

บาท             

50,000,000  

บาท             

50,000,000  

             

5,000,000  

10 
100.00%  

(ถือโดยบริษัท 

บ้านป ูเน็กซ์ 

จํากดั ) 

1550 อาคารธนภมิู ชั zนทีn 

24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 

แขวงมกักะสนั เขตราช

เทวี กรุงเทพมหานคร 

10400 ประเทศไทย 

0 2095 6569 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

BPP Renewable 

Investment 

(China) Co., Ltd. 

Investment in 

renewable 

energy 

business 

USD 160,000,000  USD 97,620,000  NA NA 

100.00%  

(ถือโดยบริษัท 

บ้านป ูเน็กซ์ 

จํากดั ) 

Unit 108, No. 26 

Jiafeng Road, Pilot 

Free Trade Zone 

(Shanghai), P.R.China 

(8610) 

57580388 

  

Anqiu Huineng 

Renewable 

Energy Co., Ltd. 

Solar power 

generation  
CNY 66,000,000  CNY 66,000,000  NA NA 

100.00%  

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

1st Floor, Unit 1, 

Dafugou Villiage, 

Wushan Town, Anqiu 

County, Weifang City, 

Shandong Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

  

Weifang Tian'en 

Jinshan 

Comprehensive 

Energy Co., Ltd. 

Solar power 

generation  
CNY 83,000,000  CNY 83,000,000  NA NA 

100.00%  

(ถือโดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

2nd Floor, Unit 1, 

Dafugou Villiage, 

Wushan Town, Anqiu 

County, Weifang City, 

Shandong Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

  

Dongping County 

Haoyuan Solar 

Power Generation 

Co., Ltd. 

Solar power 

generation  
CNY 69,000,000 CNY 69,000,000  NA NA 

100.00% (ถือ

โดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

East side of the north 

section of Xishan 

Road, Dongping 

County, Taian City, 

Shandong Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 

  

Anqiu County 

Hui'en PV 

Technology Co., 

Ltd. 

Solar power 

generation  
CNY 62,000,000 CNY 62,000,000  NA NA 

100.00% (ถือ

โดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

Unit 2, Longwangmiao 

Village, Dasheng 

Town, Anqiu County, 

Weifang City, 

Shandong Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 
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  ชื4อบริษัท ประเภทธุรกิจ    ทุนจดทะเบียน     ทุนชาํระแล้ว  
 จาํนวนหุ้นที4
จาํหน่ายแล้ว
ทั Eงหมด (หุ้น)  

 มูลค่า
หุ้น 
ต่อ

หน่วย  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

ที4ตั Eงสํานักงาน โทรศัพท์ 

  

Jiaxing Deyuan 

Energy-Saving 

Technology Co., 

Ltd. 

Solar power 

generation 
CNY 150,740,000  CNY 150,737,586  NA NA 

100.00% (ถือ

โดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

No. 999 Xianghu 

Road,  Yaozhuang 

Town, Jiashan County, 

Jiaxing City, Zhejiang 

Province, P.R.China 

(8610) 

57580310 

  

Feicheng Xingyu 

Solar Power PV 

Technology Co., 

Ltd. 

Solar power 

generation  
CNY 55,000,000 CNY 55,000,000  NA NA 

100.00% (ถือ

โดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

Huangtuling Village, 

Anzhan Town, 

Feicheng County, 

Tai’an City, Shandong 

Province, P.R.China 

(8610) 

57580310 

  

Jiangsu Jixin 

Electric Power 

Co., Ltd. 

Solar power 

generation  
CNY 64,000,000 CNY 64,000,000  NA NA 

100.00% (ถือ

โดย BPP 

Renewable 

Investment 

(China) Co., 

Ltd.) 

Zhengwei Villiage, 

Qianfeng Town, Jinhu 

County, Huai'an City, 

Jiangsu Province, 

P.R.China 

(8610) 

57580310 
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6.3 ชื5อ สถานที5ตั /งของบุคคลอ้างองิอื5นๆ  

1. นายทะเบียนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขทีE 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์      +66 (0) 2009 9000 

2. ผู้สอบบญัชี นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทีE 8435 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ชั Bน 15 อาคารบางกอกซติี B ทาวเวอร์ 

เลขทีE 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์  +662 844 1000   

3. ทีEปรึกษาทางการเงิน -ไมมี่- 

4. ทีEปรึกษาหรือผู้จดัการภายใต้ 

    สญัญาการจดัการ 

บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างทีEปรึกษาและ/หรือผู้ จัดการภายใต้สญัญาการจัดการ  

เป็นการประจําถาวร แตจ่ะมีการวา่จ้างทีEปรึกษา (เช่น ทีEปรึกษาทางการเงิน)  

เป็นการเฉพาะเรืEองเฉพาะกรณีตามความจําเป็นในการดําเนินงานเป็นครั Bง

คราว การบริหารงานบริษัทฯ จะดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นสําคญั 

5. สถาบนัการเงินทีEตดิตอ่เป็นประจํา ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทั Bงในและตา่งประเทศประมาณ 30 แหง่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที' 2 
การจดัการและการกาํกับดแูลกจิการ 
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7.1  จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว  

 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ชื6อบริษัท    : บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ชื6อภาษาองักฤษ   : Banpu Power Public Company Limited 

 ชื6อในการซือ̂ขายในตลาดหลกัทรัพย์ : BPP 

 ประกอบธรุกิจหลกั   : พลงังาน 

 เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 152 

 ทนุจดทะเบียน   : 31,044,920,000 บาท
1
 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,7002 หุ้น  

      มลูคา่ที6ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 ทนุที6เรียกชําระแล้ว   : 30,510,217,000 บาท
2
 

      ประกอบด้วยหุ้นสามญั 3,051,021,7002 หุ้น  

      มลูคา่ที6ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 จํานวนหุ้น    : 3,051,021,700 หุ้น 

 ราคาพาร์    : 10 บาท (สบิบาท) 

 
7.2  รายชื9อผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563  มีดงันี ̂

รายชื9อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นที9ถอื ร้อยละ 

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

2. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.557 

3. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั     23,942,030 0.785 

4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,428,300 0.670 

5. นายวิทิต พงศ์พิโรดม 17,150,001 0.562 

6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,099,211 0.528 

7. บริษัท นํา̂ตาลมิตรผล จํากดั 14,930,257 0.489 

8. บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 11,400,000 0.374 

9. สาํนกังานประกนัสงัคม 11,349,700 0.372 

10. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟลก็ซเิบิล̂เพื6อการเลีย̂งชีพ 11,256,800 0.369 

รวม 2,571,245,296 84.276 

 

 
1 ทนุจดทะเบียน ณ ปัจจบุนั ซึ1งยงัมิได้หกัหุ้นสามญัที1บริษัทซื ?อคืนจํานวน 3,290,000 หุ้น บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการดําเนินการลดทนุจดทะเบียน ภายหลงัจากการยื1นลดทนุจะมีผลทํา
ให้ทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็น 31,012,020,000 บาท หรือ 3,101,202,000 หุ้น 
2 ทนุที1เรียกชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั ซึ1งยงัมิได้หกัหุ้นสามญัที1บริษัทซื ?อคืนจํานวน 3,290,000 หุ้น บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการดําเนินการลดทนุทนุชําระแล้ว ภายหลงัจากการยื1นลดทนุจะมี
ผลทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัท เป็น 30,477,317,000 บาท หรือ 3,047,731,700 หุ้น 

7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ 
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7.3  การออกหลักทรัพย์อื9น  

- ไมมี่-  

7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายที6จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัสํารองต่าง ๆ ทกุประเภท

ตามที6กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน̂อยู่กบักระแสเงินสดและภาระการ

ลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อกําหนดทางกฎหมายและความจําเป็นอื6น ๆ 

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที6กฎหมายกําหนด โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื6อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทนุ และเสนอผู้ ถือหุ้นเพื6อ

อนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 5 ปีที6ผา่นมาของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นดงันี ̂

 
  

ปี 

เงนิปันผล

ประจาํปีต่อ

หุ้น  

(บาทต่อหุ้น) 

กาํไรสุทธิ 

(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 

ครึ9งปีแรก 

(ล้านบาท) 

เงนิปันผล 

ครึ9งปีหลัง 

(ล้านบาท) 

รวมเงนิปัน 

ผลทั Zงปี 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

จ่าย 

เงนิปันผล

ต่อ 

กาํไรสุทธิ 

(%) 

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

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

    2560 0.60 4,155 914 915 1,829 44.00 

2561 0.60 3,813 915 915 1,830 48.00 

2562 0.65 2,969 1,068 915 1,983 67.00 

2563 0.65 3,702 914 1,067 1,981 54.00 
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร สว่นของคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที6ไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการที6เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 33 ของ

กรรมการทัง̂คณะ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ    กรรมการ 
3. นายเมธี เอือ̂อภิญญกลุ    กรรมการ 
4. นายระวิ คอศริิ    กรรมการ 
5. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์   กรรมการอิสระ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์  กรรมการอิสระ 
7. นางสมฤดี ชยัมงคล    กรรมการ 
8. นายวรวฒุิ ลีนานนท์    กรรมการ 
9. ดร.กิรณ ลมิปพยอม1    กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าบริหาร 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ หรือนางสมฤดี ชยัมงคล หรือนายกิรณ ลิมปพยอม หรือนายวรวฒุิ ลีนานนท์ หรือนาย

เมธี เอือ̂อภิญญกลุ หรือนายระวิ คอศิริ โดย 2 ใน 6 คนลงนามร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเกี6ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที6จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที6ดีและคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที6ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที6ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย

ปฏิบตัิหน้าที6ด้วยความซื6อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง̂ในปัจจุบนัและในระยะยาวรวมทัง̂การ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที6จดัตัง̂ขึน̂ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพิ6มเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที6 5) พ.ศ. 2559 

 

 
 

1 ดร.กิรณ ลิมปพยอม ได้รับการแต่งตั 7งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสธีุ สขุเรือนกรรมการทีCลาออก จากทีCประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 7งทีC 5/2563 
เมืCอวนัทีC 8 เมษายน 2563 โดยมีผลตั 7งแตว่นัทีC 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 	

 

8.   โครงสร้างการจัดการ 
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนด “แนวปฏิบตัิ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท”  

เพื6อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คํานิยามที6เกี6ยวข้อง องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการบริษัท คณุสมบตัขิองกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนง่และการพ้นจากตําแหนง่ อํานาจหน้าที6และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง โดยได้มีการปรับปรุง แก้ไขแนวปฏิบตัิฯ 

ดงักล่าวเพิ6มเติมในปี 2561 และ 2562 เพื6อให้สอดคล้องกับหลกัการกํากบัดแูลกิจการที6เป็นมาตรฐานสากล และหน้าที6ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที6ปรับเปลี6ยนไปตามทิศทางการดําเนินธรุกิจ 

ในการดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที6บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบการ

ดําเนินธรุกิจ รวมทัง̂การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกฎบตัร

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เพื6อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการยอ่ยดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื6อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัที6บริษัทฯ มีต่อ

บทบาท หน้าที6 ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริหารความเสี6ยง รวมถึงการเยี6ยมชมหน่วยปฏิบตัิการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

เพื6อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าที6ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที6จะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม ่ๆ ให้กบักรรมการทกุคน ทัง̂ในด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนาและศกึษาใน

หลกัสตูรที6เป็นประโยชน์ ซึ6งจดัขึน̂โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบนัที6มีชื6อเสียงอื6น ๆ เพื6อสนบัสนนุ

การปฏิบตัิหน้าที6อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ รวมถงึการจดัสมัมนาร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื6อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์

และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที6เกี6ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ และจดัให้ผู้บริหารที6ได้เข้าร่วมอบรมสมัมนาเกี6ยวกับ

วิทยาการใหม่ๆ ด้านพลงังาน ได้มีโอกาสแบง่บนัประสบการณ์และความรู้ที6เป็นประโยชน์ให้แก่กรรมการท่านอื6นด้วย โดยในปี 

2563 มีกรรมการที6เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ̂

รายชื&อกรรมการ รายชื&อหลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบนั วันที&เข้าอบรม/
สัมมนา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ/  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา/  

กรรมการตรวจสอบ/ 

 กรรมการอิสระ 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 
5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 

ป ระ ธ า น ค ณ ะ ก รรม ก า รต รว จ ส อ บ / 

กรรมการอิสระ 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 
5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 
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รายชื&อกรรมการ รายชื&อหลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบนั วันที&เข้าอบรม/
สัมมนา 

3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  

เอื 7ออาภรณ์ 

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ/  กรรมการอิสระ 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ 

กรรมการทีCไมเ่ป็นผู้บริหาร 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 
5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

5. นายเมธี เอื 7อภิญญกลุ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/  

กรรมการทีCไมเ่ป็นผู้บริหาร 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 
5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/  

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 
5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

7. นายระวิ คอศริิ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/  

กรรมการทีCไมเ่ป็นผู้บริหาร 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

25 กนัยายน 2563 

 
5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

8. นายวรวฒิุ ลนีานนท์ 

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร 
- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

25 กนัยายน 2563 
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รายชื&อกรรมการ รายชื&อหลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบนั วันที&เข้าอบรม/
สัมมนา 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

9. ดร.กิรณ ลมิปพยอม 

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าทีCบริหาร 

- อบรมหลกัสตูร Director Certificate 

Program (DCP) รุ่นทีC 294/2563 

 

- สมัมนา “Update the Trends for 

Energy Generation Markets and 

Investment Opportunity” 

 

- สมัมนา “Board effectiveness in 

accordance with New CG Code” 

 

- สมัมนา “Global Megatrends” 

สมาคมส่งเส ริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ก ร ก ฎ า ค ม  – 

สงิหาคม 2563 

25 กนัยายน 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

 

5 ตลุาคม 2563 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะทิศทางในการดําเนินธุรกิจ 

แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอัตรากําลงัพลประจําปี เพื6อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี6ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง̂เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนําเสนอประเด็นต่างๆ ที6

น่าสนใจนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ6งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ทํางานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถึงประโยชน์สําหรับการวางแนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร

และแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย ทัง̂นี ̂คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหลกัการแผนกลยทุธ์ แผนการ

ดําเนินการและงบประมาณประจําปี 2564 ในที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง̂ที6 14/2563 เมื6อวนัที6 22 ธนัวาคม 2563 

นอกจากนี ̂เมื6อวนัที6 3 ตลุาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที6ไม่ใช่

ผู้ บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) 1 ครัง̂ เพื6อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในประเด็นหรือแสดง

ข้อคดิเหน็เกี6ยวกบัการบริหารจดัการในเรื6องที6สนใจอยา่งอิสระ โดยไมมี่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยเริ6มให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทัง̂คณะ การประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบตัิงานกรรมการรายบคุคล โดยหลกัเกณฑ์และขัน̂ตอนประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ตัง̂แตปี่ 2560 เป็นต้นมา รวมทัง̂การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที6ของคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา 
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8.2   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง̂แตว่นัที6ถดัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ถึง
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบญัชีหรือ
การเงิน โดยมีนายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ เป็นกรรมการที6มีความรู้ ความเชี6ยวชาญและประสบการณ์เพียงพอในการสอบทาน
ความถกูต้องและความนา่เชื6อถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

ที6ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง̂ที6 7/2561 เมื6อวนัที6 9 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตัง̂นางสาวอรวรรณ ภูนํา̂ทรัพย์ ให้ดํารง
ตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง̂แตว่นัที6 1 ธนัวาคม 2561 โดยมี
ประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง̂เป็นผู้ ที6มีความรู้
และความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที6รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี6ยง การปฏิบตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที6เกี6ยวข้อง และจดัทํารายงานหรือให้
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื6ออนมุตัหิรือเพื6อเสนอตอ่ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี ดรูายละเอียดเพิ6มเตมิได้ที6เวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ในสว่นของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-
committee/sub-committees/?type=audit-committee)2   

8.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   ประธานกรรมการ 
2. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ    กรรมการ 
3. นายระวิ คอศริิ    กรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี เริ6มตัง̂แตเ่ดือนสงิหาคม ปี 2561 และจะสิน̂สดุ
วาระการดํารงตําแหนง่ในเดือนสงิหาคมปี 2564 

อาํนาจหน้าที9ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที6หลกั 2 ด้าน คือ การ
พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัใินเรื6องการกํากบัดแูลกิจการที6ดีและจริยธรรมทางธรุกิจ พร้อมทัง̂การตดิตามการปฏิบตัิ
ตามนโยบายและหลกัปฏิบตัใินกรอบของการมีจริยธรรมนัน̂ และมีหน้าที6สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที6บริหาร ตดิตามแผนสบืทอดตําแหนง่เพื6อสรรหาบคุคลที6เหมาะสมสาํหรับการดํารงตําแหนง่ผู้บริหาร
ระดบัสงู (ตัง̂แตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึน̂ไป) และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื6ออนมุตัหิรือเพื6อเสนอตอ่ที6ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นแล้วแตก่รณี ดรูายละเอียดเพิ6มเตมิได้ที6เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในสว่นของกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
(https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=corporate-
governance-and-nomination-committe)3  

 
 

2 ก่อนวนัที) 31 มีนาคม 2564 โปรดดขู้อมลูได้ที) https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-1  
3 ก่อนวนัที) 31 มีนาคม 2564 โปรดดขู้อมลูได้ที) https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-2  
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8.4 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล    กรรมการ 
3. นายเมธี เอือ̂อภิญญกลุ    กรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เริ=มตั ?งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2561 และ
จะสิ ?นสดุวาระการดํารงตําแหน่งในเดือนสงิหาคมปี 2564 

อาํนาจหน้าทีBของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที=เสนอแนะความเห็นเกี=ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื=ออนมุติัหรือเพื=อเสนอต่อที=ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดรูายละเอียดเพิ=มเติมได้ที=
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในสว่นของกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
(https://www.banpupower.com/corporate-governance/the-committee/sub-committees/?type=compensation-

committee)4  

8.5 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
1. ดร.กิรณ ลมิปพยอม     ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร 
2. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์  ประธานเจ้าหน้าที6ปฏิบตักิาร 
3. นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ    ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที6บริหาร-การเงิน 
4. นายผดงุศกัดิú ธนกิจ        ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – สายงานธรุกิจไฟฟา้ประเทศเวียดนาม 
5. นายปิลนัธน์ พจนารถ   ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – สายงานธรุกิจไฟฟา้ประเทศจีน 
หมายเหตุ  
- ผูบ้ริหารลําดบัทีE 1 และ 3 ไดร้ับการแต่งตัRงใหดํ้ารงตําแหน่งดงักล่าว จากทีEประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัRงทีE 4/2563 เมืEอวนัทีE 27 

มีนาคม 2563 โดยมีผลนบัตัRงแต่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
- ผูบ้ริหารลําดบัทีE 4-5 ไดร้บัการแต่งตัRงจากบริษัทฯ ใหดํ้ารงตําแหน่งดงักล่าว โดยมีผลนบัตัRงแต่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

อาํนาจหน้าที9ของประธานเจ้าหน้าที9บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื6อ

ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที6บริหารเป็นประจําทุกปี ประธานเจ้าหน้าที6บริหารประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที6บริหารและผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามลําดบั โดยใช้เปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที6เชื6อมโยง

กบัแผนกลยทุธ์ แผนงานประจําปี และเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร เพื6อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

และมาตรการจงูใจที6เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เรื6องอํานาจหน้าที6ของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร) 

8.6 กรรมการอสิระมีจาํนวนร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

• นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์   กรรมการอิสระ 

• รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   กรรมการอิสระ 

• ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์  กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที6  ทจ.39/2559 ลงวันที6  16 พฤศจิกายน 2559 

(รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที6 ทจ.39/2559 ลงวนัที6 16 พฤศจิกายน 2559) 

 
4 ก่อนวนัที) 31 มีนาคม 2564 โปรดดขู้อมลูได้ที) https://www.banpupower.com/subcommittees#tabs-3  
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8.7 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง̂ นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ ทําหน้าที6เลขานกุารบริษัท มีผลตัง̂แตว่นัที6 1 มกราคม 2562 โดยที6

ให้มีอํานาจหน้าที6ตามที6กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ6มเติม (ฉบบัที6 5) พ.ศ. 

2559 เพื6อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงช่วยดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติ

ดงักล่าว ดแูลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี6ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที6ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและการเก็บรักษาทะเบียน

กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัทฯ หนงัสือนัด

ประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที6รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดําเนินการ

อื6นๆ ตามที6สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด (คณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทในรายงาน 56-1 เรื6อง รายละเอียดเกี6ยวกบัคณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหาร) 
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ผังการบริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 
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8.7  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายคา่ตอบแทน
และอตัราค่าตอบแทนที6เหมาะสมสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทน
จะต้องอยู่ในลกัษณะที6เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาระ หน้าที6 ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ 
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเชื6อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based) เพื6อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คา่ตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 สว่นคือ คา่ตอบแทนประจําเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเข้าร่วมประชมุแต่
ละครัง̂ ส่วนบําเหน็จกรรมการประจําปีจะเชื6อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที6จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากที6ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั6นกรองค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และคํานึงถึงความเหมาะสมตาม
ภาระหน้าที6 ความรับผิดชอบที6ได้รับมอบหมาย โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที6อยูใ่น
อตุสาหกรรมและธุรกิจที6มีลกัษณะขนาดใกล้เคียงกนั ซึ6งมีกระบวนการพิจารณาที6โปร่งใสและสร้างความมั6นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากที6ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง̂ได้รับการอนุมตัิจากที6
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 รายละเอียดเป็นนี ̂

รายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทน ปี 2563 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

1. คา่ตอบแทนประจําเดือนโดยให้จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน)  
•    ประธานกรรมการบริษัท 
•  กรรมการอื6น 

52,000 
40,000 

2. เบีย̂ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยจา่ยเป็นรายครัง̂เฉพาะเมื6อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครัง̂)  
•    ประธานกรรมการบริษัท 
•    กรรมการที6ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

26,000 
20,000 

เบี Zยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง̂เฉพาะเมื6อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครัง̂) 
•    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
•    กรรมการตรวจสอบ   

 
31,200 
24,000 

เบี Zยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
ให้จา่ยเป็นรายครัง̂เฉพาะเมื6อมาเข้าร่วมประชมุ (บาท/ครัง̂) 

 

• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

26,000 
20,000 
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1.   ค่าตอบแทนที9เป็นตวัเงนิ สาํหรับปีสิ Zนสุดวันที9 31 ธันวาคม 2563 
1.1 ค่าตอบแทนรวมที6เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย̂ประชุมรายครัง̂และ

บําเหน็จกรรมการ เป็นจํานวนเงินรวมทัง̂สิน̂ 10,526,387.00 บาท รายละเอียดดงันี ̂

(หน่วยเงิน: บาท) 

ชื9อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี 2ยประชุม 

รายครั2งของ
คณะกรรมการบริษัท 

เบี 2ยประชุม 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบี 2ยประชุม 
คณะกรรมการ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบี 2ยประชุม 
คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล
และสรรหา 

บาํเหน็จ*
กรรมการ 

ค่าตอบ 
แทนรวม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.

นริศ ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ/ 

ประธานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

            

988,000.00  

                  

240,000.00  

                                            

-    

                    

78,000.00  

              

1,397,849.00  

                

2,703,849.00  

2.   นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 

            

760,000.00  

                  

312,000.00  

                                            

-    

                                   

-    

              

1,075,269.00  

                

2,147,269.00  

3. ศาสตราจารย์ ดร.

บณัฑิต เอื 7ออาภรณ์ 

ประธานคณะกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการอิสระ 

            

740,000.00  

                  

216,000.00  

                          

104,000.00  

                                   

-    

              

1,075,269.00  

                

2,135,269.00  

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา/ กรรมการทีC

ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

            

740,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                    

60,000.00  

 
- 

                   

800,000.00  

5. นายเมธี เอื 7อภิญญกลุ 

กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน/  

กรรมการทีCไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 

            

760,000.00  

                                    

-    

                             

80,000.00  

                                   

-    

 

- 

                   

840,000.00  

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 

กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน/  

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร 

            

480,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                                   

-    

 

- 

                   

480,000.00  

7. นายระวิ คอศริิ 

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา/ กรรมการทีC

ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

            

760,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                    

60,000.00  

 

- 

                   

820,000.00  

8. นายวรวฒิุ ลนีานนท์ 

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร 

 

            

480,000.00  

                                    

-    

                                            

-    

                                   

-    

 
- 

                   

480,000.00  
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ชื9อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี 2ยประชุม 

รายครั2งของ
คณะกรรมการบริษัท 

เบี 2ยประชุม 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบี 2ยประชุม 
คณะกรรมการ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบี 2ยประชุม 
คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล
และสรรหา 

บาํเหน็จ*
กรรมการ 

ค่าตอบ 
แทนรวม 

9. นายสธีุ สขุเรือน**  
กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าทีC
บริหาร 

            
120,000.00  

                                    
-    

                                            
-    

                                   
-    

 
- 

                   
120,000.00  

10. ดร.กิรณ ลมิปพยอม*** 
กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าทีC
บริหาร 

            
360,000.00  

                                    
-    

                                            
-    

                                   
-    

 
- 

                   
360,000.00  

รวม 10,526,387.00  
หมายเหตุ: 

* สําหรับบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563 ตอ้งไดร้ับการอนมุติัจากทีEประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจํา ปี2564 โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการ 3 ท่าน เป็น

จํานวนเงินรวม 3,548,387 บาท เนืEองจากกรรมการทีEไดร้บัการแต่งตัRงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และกรรมการทีEเป็นผูบ้ริหารแสดงเจตจํานงในการไม่

ขอรบับําเหน็จกรรมการ 2563 

** นายสธีุ สขุเรือน (บคุคลลําดบัทีE 9) ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัRงแต่วนัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

*** ดร.กิรณ ลิมปพยอม (บุคคลลําดบัทีE 10) ได้รับการแต่งตัRงเป็นกรรมการบริษัท จากประชุมคณะกรรมการบริษัทครัRงทีE 5/2563 วนัทีE 8 

เมษายน 2563 แทนกรรมการทีEลาออก โดยมีผลตัRงแต่วนัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
 

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยงัได้รับสวสัดิการตรวจสขุภาพประจําปี ทา่นละไมเ่กิน 50,000 บาท/

ปี และคา่ใช้จ่ายในการเข้าสมัมนา อบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถงึสถาบนัอื6นๆ ที6

เกี6ยวข้อง ทัง̂นี ̂ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.2 คา่ตอบแทนที6เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ซึ6งเชื6อมโยงกบัผลการดําเนินการ

ของบริษัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงานของแตล่ะบคุคล 

หน่วย : บาท จาํนวนราย ปี  2563 จาํนวนราย ปี  2562 

เงินเดือนรวม 5 33,928,566.00 5 37,674,275.75 

โบนสัรวม 5 4,928,400.00 5 6,167,600.00 

รวม  38,856,966.00  43,841,875.75 

หมายเหต:ุ    - ปี 2563: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.ดร. กิรณ ลมิปพยอม  2.นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์  3.นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ   
          4.นายผดงุศกัดิå ธนกิจ และ 5.นายปิลนัธน์ พจนารถ 
     - ปี 2562: ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายสธีุ สขุเรือน 2.นางบปุผชาต ิมีเจริญ 3.นายบรรจบ กิจพานิช 4.นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม  

  และ 5.นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์   
 

2. ค่าตอบแทนอื9นๆ 
2.1 เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย̂งชีพ 

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย̂งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ̂ 

(หน่วย: บาท) จาํนวนราย ปี 2563 จาํนวนราย ปี 2562 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย̂งชีพ 5 1,241,352.00 5 1,389,528.00 
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2.2 โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) 

ที6ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื6อวนัที6 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที6

ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

(BPP-ESOP) และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ6มทนุจํานวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที6ตราไว้หุ้นละ10 บาท ภายใต้

โครงการดงักล่าว โดยได้อนุมตัิจดัสรร BPP-ESOP จํานวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย เพื6อตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยที6ทุ่มเททํางานและผลกัดันธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด สําหรับ BPP-ESOP จํานวน 

11,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39 ที6ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ ดงักล่าว มีมติให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป จากนัน̂ ในปี 2561 และ ปี 2562 ได้มีการจดัสรร BPP-ESOP ให้กับกรรมการ

และผู้บริหารรวม 4 ทา่น โดยรายละเอียดของการใช้สทิธิมีดงันี ̂ 

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดงันี ̂

ราคาเสนอ

ขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
จาํนวนหุ้นที9 

สามารถใช้สทิธิ 

23.10 วนัที6ออกและเสนอขายหุ้นสามญั - 19 ตลุาคม 2564   10% ของหุ้นที6ได้รับการจดัสรร 

25.20 19 ตลุาคม 2560 - 19 ตลุาคม 2564 15% ของหุ้นที6ได้รับการจดัสรร 

27.30 19 ตลุาคม 2561 - 19 ตลุาคม 2564 20% ของหุ้นที6ได้รับการจดัสรร 

29.40 19 ตลุาคม 2562 - 19 ตลุาคม 2564 25% ของหุ้นที6ได้รับการจดัสรร 

31.50 19 ตลุาคม 2563 - 19 ตลุาคม 2564 30% ของหุ้นที6ได้รับการจดัสรร 

กาํหนดการใช้สทิธิซื Zอหุ้นสามัญ เป็นดงันี ̂

ใช้สทิธิได้ปีละ 4 ครัง̂ ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ยกเว้นวนัใช้สทิธิครัง̂

สดุท้ายซึ6งจะตรงกบัวนัที6 19 ตลุาคม 2564 

 

คณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ของตนเอง และคูส่มรส รวมทัง̂

บตุรที6ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตอ่ที6ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง̂ถดัไปหลงัจากกรรมการบริษัท ท่านนัน̂ได้รับการ

เลือกตัง̂ให้เป็นกรรมการบริษัท หลงัจากนัน̂หากกรรมการบริษัท รวมทัง̂คูส่มรส และบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ มีการทําธรุกรรม

การซือ̂ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  กรรมการทา่นนัน̂ จะรายงานการซือ̂ขายหลกัทรัพย์นัน̂ ตอ่ที6

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง̂ถดัไปทกุครัง̂ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 

เป็นดงันี ̂

ชื9อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ9ม (ลด) 

1.) รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร - - - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

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

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ -  -  - 
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ชื9อ-นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ9ม (ลด) 

3.) ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต  เอือ̂อาภรณ์ 80,000 80,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

4.) นายชนินท์     วอ่งกศุลกิจ 1,005,711 1,005,711 - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 330,000 330,000 - 

5.) นายเมธี    เอือ̂อภิญญกลุ 431,500 431,500 - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 33,400 33,400 - 

6.) นางสมฤดี     ชยัมงคล 1,792,179 1,622,179 170,000 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

7.) นายระวิ  คอศริิ 60,000 60,000 - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 62,142 62,142 - 

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

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 1,100 1,100 - 

9.) นายกิรณ ลมิปพยอม
5
 120,000 n/a - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 13,036 n/a - 

10.) นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ
6
 - n/a - 

11.) นายผดงุศกัดิú ธนกิจ
7
 23,000 n/a - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - n/a - 

12.) นายปิลนัธน์ พจนารถ
8
 1,514 n/a - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 1,552  n/a - 

13.) นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์  - - - 

  คูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - - - 

 
  

 
5
 นายกิรณ ลิมปพยอมได้รับการแตง่ตั ;งให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีEบริหาร โดยมีผลนบัตั ;งแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

6
 นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ ได้รับการแตง่ตั ;งให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าทีEบริหาร-การเงิน โดยมีผลนบัตั ;งแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

7
 นายผดงุศกัดิU ธนกิจ ได้รับการแตง่ตั ;งให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสายอาวโุส-สายงานธุรกิจไฟฟ้าประเทศเวียดนาม โดยมีผลนบัตั ;งแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

8 นายปิลนัธน์ พจนารถ ได้รับการแตง่ตั ;งให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสายอาวโุส-สายงานธุรกิจไฟฟา้ประเทศจีน โดยมีผลนบัตั ;งแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
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8.9  บุคลากร 
(1) คา่ตอบแทนของพนกังาน   

1.1 ในปี 2563 ค่าตอบแทนที6เป็นตวัเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง̂ในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประเทศญี6ปุ่ น และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงิน

จํานวนทัง̂สิน̂ 640,883,067.01 บาท  

หน่วย : บาท ปี 2563 ปี 2562 
เงินเดือน 604,521,995.42 641,729,185.95 

โบนสั 36,361,071.59 56,025,926.06 

รวม 640,883,067.01 697,755,112.02 

 

1.2 คา่ตอบแทนอื6น  

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย̂งชีพ ปี 2563 พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง̂ในประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประเทศญี6ปุ่ น และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารอง

เลีย̂งชีพให้แก่พนกังาน เป็นจํานวนทัง̂สิน̂ 23,772,233.45 บาท 

หน่วย : บาท ปี 2563 ปี 2562 
เงินสมทบกองทนุเลีย̂งชีพ 23,772,233.45 22,542,097.17 

 

(2) ข้อพิพาทด้านแรงงานที6สาํคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที6ผา่นมา 

- ไมมี่ –  

(3) การบริหารบคุลากรของบริษัท 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) นําความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์และ

วฒันธรรมองค์กรของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ6งมีความเป็นมืออาชีพและได้รับการ

ยอมรับในระดับสากลมาเกือบ 4 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นว่า 

"พนกังาน" คือสินทรัพย์ที6มีค่าที6สดุในองค์กร และเป็นหวัใจหลกัในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั6งยืน บริษัทฯ จึง

มุ่งมั6นสร้างสรรค์ให้พนักงานเป็นศูนย์กลางของทุกกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด เพื6อ

บริหารความหลากหลายของพนกังาน (Diversit) ทัง̂ด้านเชือ̂ชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม อาย ุความรู้ มมุมอง และ

ประสบการณ์การทํางาน ในประเทศที6บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจเพื6อให้ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข และมี

ประสทิธิภาพสงูสดุ พร้อมสร้างคณุคา่อยา่งยั6งยืนให้กบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

แนวทางการบริหารงาน 
บ้านป ูเพาเวอร์มุง่มั6นบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ให้สอดรับกบัวิสยัทศัน์องค์กร ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ก็พร้อม

ปรับเปลี6ยนให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน (Agile Way of Working) ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว โดย

ภายในปี 2563 กลุ่มบ้านปูได้พัฒนา "ความมุ่งมั6นในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน" (Banpu People Value 

Proposition) เพื6อเป็นหลกัในการบริหารงานทรัพยากรมนษุย์ให้เข้ากบับริบทใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน̂ ควบคู่

กับการบริหารด้วยหลักสําคัญ 3 ประการที6ใช้มาอย่างต่อเนื6อง ได้แก่ หลักความเท่าเทียมกันของพนักงาน 

(Equitability) หลักการบริหารด้วยผลงาน (Performance Base) และหลักการบริหารและพัฒนาสมรรถนะขีด

ความสามารถ (Competency Base) 
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บริษัทฯ มุ่งมั6นพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทํางานร่วมกันเป็นหนึ6งเดียว พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่เสมอ อัน

นําไปสูเ่ปา้หมายการเป็นผู้ผลติพลงังานไฟฟา้คณุภาพเพื6อโลกที6ยั6งยืน 

ทัง̂นี ̂ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บริหารงานทรัพยากรมนษุย์ผา่นกลยทุธ์สาํคญั ดงันี ̂

1. การวางแผนผู้สืบทอดตําแหนง่สําคญั 

หนึ6งในกลยทุธ์การวางแผนและบริหารกําลงัพลขององค์กรเพื6อให้เกิดการทํางานที6รวดเร็วและคลอ่งตวัคือ การพฒันา

ผู้ สืบทอดตําแหน่งสําคัญ (Succession Planning and High Potential Management) ให้มีความต่อเนื6องในการ

บริหารงานตามทิศทางการเติบโตทางธุรกิจที6 รวดเร็วของบ้านปู เพาเวอร์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับ

คณะกรรมการพิจารณาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan Committee) ได้พิจารณาคัดเลือกและติดตามการ

พฒันาผู้สืบทอดตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูอยา่งตอ่เนื6อง พร้อมจดัทํา ติดตาม และประเมินผลการพฒันาศกัยภาพ

แบบรายบคุคล (Individual Development Program: IDP) ของผู้ ที6ได้รับการคดัสรร เพื6อทบทวนแผนการพฒันาผู้สืบ

ทอดตําแหนง่ให้เป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ อยูเ่สมอ 

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยงัเพิ6มความคล่องตวัในการบริหารงาน ตลอดจนปรับกระบวนการวางแผนและพฒันาผู้สืบทอด

ตําแหน่งสําคญัให้กระชบัและสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื6อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ ด้วยการนําระบบ Global Human Resources Application มาใช้ ซึ6งช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึง

ข้อมลูได้ทกุที6 ทกุเวลา เพิ6มประสทิธิภาพ 

ในการวางแผน คดัสรร และพฒันาผู้สืบทอดตําแหน่งสําคญัได้อย่างทนัท่วงที รวมทัง̂บริษัทฯ ยงัสง่เสริมทกัษะในการ

ทํางานระดบัสากลความรู้เชิงธุรกิจ และทกัษะการบริหารให้กบักลุ่มพนกังานที6มีศกัยภาพสงู โดยพฒันาทกัษะผ่าน

การทํางานข้ามสายงาน (Cross Functional Working) การทํางานในต่างประเทศ (Cross Country Working) และ

การโอนย้ายตําแหน่งงาน (Rotation) เป็นต้น ทัง̂นี ̂มีการจดัประชมุเพื6อติดตามความก้าวหน้าของแผนพฒันาดงักลา่ว

เป็นประจําทกุไตรมาส 

2. นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บ้านปู เพาเวอร์ให้ความสําคญักับการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี6ยนความรู้ ความชํานาญ และนวตักรรมต่าง ๆ 

เกี6ยวกบัการดําเนินธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรกบักลุ่มบ้านปมูาอย่างต่อเนื6อง เพื6อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจที6

รวดเร็วและเพิ6มศกัยภาพทางการแข่งขนัในระยะยาว ในปี 2563 บริษัทฯ จงึสานตอ่การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร

การฝึกอบรมสําหรับผู้ บริหารและพนักงานในทุกระดับ เพื6อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านโครงการ Learning 

Application Project (LAP) ซึ6งสง่เสริมให้นําสิ6งที6ได้เรียนรู้มาใช้ทํางานจริง และตอ่ยอดการเรียนรู้นัน̂ด้วยกระบวนการ 

Design Thinking ที6เน้นคนเป็นศนูย์กลางในการพฒันา ฝึกให้คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงนวตักรรม เพื6อมุ่งสร้างทกัษะใหม่

ที6จําเป็น (Reskil, และพัฒนาทักษะเดิมให้แข็งแกร่ง (Upskil เกิดความคล่องตวัในการปรับเปลี6ยนให้เหมาะสมกับ

ทิศทางธรุกิจ 

3. วฒันธรรมองค์กรที6แข็งแกร่ง 

หัวใจหลักในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบ้านปู เพาเวอร์คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที6แข็งแกร่งอย่าง

ตอ่เนื6อง เพื6อตอ่ยอดพลงัความหลากหลายของกลุม่บ้านปใูนการสร้างสรรค์นวตักรรมและสร้างความเติบโตทางธุรกิจ

อย่างยั6งยืน โดย "บ้านป ูฮาร์ท" (Banpu Heart) เป็นวฒันธรรมองค์กรที6ผู้บริหารและพนกังานของกลุ่มบ้านปรูวมถึง

บ้านป ูเพาเวอร์ทกุคนยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงานอยู่เสมอ อนัประกอบด้วยค่านิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก 

(Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุง่มั6นยืนหยดั (Committed) 
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ทัง̂นี ̂บริษัทฯ ได้นําค่านิยมร่วม "บ้านป ูฮาร์ท" มาปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในทกุกระบวนการที6เกี6ยวข้องกบัพนกังาน

ในประเทศตา่ง ๆที6บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ได้แก่ การสรรหาพนกังานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การเลื6อนขัน̂ตําแหน่งงาน การสํารวจความคิดเห็นของพนกังานเกี6ยวกบัวฒันธรรมองค์กร และความผกูพนัตอ่องค์กร

เป็นประจําทุกปี นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื6อสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจและนํา "10 

พฤตกิรรมความเป็นบ้านป ูฮาร์ท" (10 Designed Behaviors) มาปรับใช้ในการทํางานประจําวนัได้ ตลอดจนสามารถ

นําพฤติกรรมเหล่านีไ̂ปขบัเคลื6อนเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปแูละบ้านป ูเพาเวอร์ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้

พฒันารูปแบบกิจกรรมเป็นแบบผสมผสานทัง̂กิจกรรมออฟไลน์และกิจกรรมออนไลน์ ให้เหมาะกับบริบทต่าง ๆ ที6

เปลี6ยนแปลงไป เพื6อสร้างความแข็งแกร่งของวฒันธรรมองค์กรอยา่งตอ่เนื6อง 

 

4. โครงสร้างองค์กรที6สนบัสนนุความคลอ่งตวั 

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยปรับเปลี6ยนจาก "โครงสร้างองค์กรอิงตาม

ภูมิศาสตร์ (Geographical  Based Organization Structure)" เป็น "โครงสร้างองค์กรอิงตามผลิตภัณฑ์ (Product 

Based Organization Structure)" เพื6อสร้างความ แข็งแกร่งในการบริหารงานและสร้างพลงัร่วมระหวา่งธุรกิจไฟฟ้าใน

ประเทศตา่ง ๆ ให้เข้มแข็งมากยิ6งขึน̂ นอกจากนีย̂งัเป็นการกระจายอํานาจการบริหารงานให้กบัผู้บริหารของธุรกิจไฟฟ้า

ในประเทศตา่ง ๆ ให้มีความคลอ่งตวัตอ่สภาพการแขง่ขนัของแตล่ะประเทศได้มากยิ6งขึน̂ด้วย 
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นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทยึดมั6นในหลกัการบริหารจัดการที6มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที6ดีเป็นปัจจัยสําคัญ ซึ6งได้

กําหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตัง̂แต่ปี 2558 โดยจัดทําเป็นฉบับ

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ทัง̂นี ̂คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทบทวน

นโยบายดงักล่าวเป็นประจําทุกปี เพื6อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิอนั

เป็นสากล เพื6อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบตัสิาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้พฒันาและปรับปรุงสาระสําคญัของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

ฉบับใหม่ขึน̂ โดยนํานโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที6บริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมารวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื6อให้

สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที6ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้นํานโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจมารวมเป็นเล่มเดียวกนั โดยบริษัทฯ 

เห็นว่านโยบายบรรษัทภิบาลเปรียบเสมือนหลกัการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบตัิ เพื6อให้เข้าใจ

ง่ายและสะดวกต่อการนําไปใช้ ทัง̂นี ̂บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายดงักล่าวเป็นฉบบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน โดยมุ่ง

สื6อสารและกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในทกุประเทศที6บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและได้ยึดถือปฏิบตัิ เพื6อให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการธํารงไว้ซึ6งมาตรฐานทาง

จริยธรรม เพื6อประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสยี ผู้ ถือหุ้น บริษัท และสงัคม 

บริษัทฯ ได้ปลกูฝังวฒันธรรมการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซึ6งกําหนดให้การยดึมั6นในความถกูต้อง (Adhere to Integrity and 

Ethics) เป็นหนึ6งในค่านิยมขององค์กร และยงัได้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กร โดยการใช้ผลสํารวจความเห็นของพนักงานเกี6ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและ Employee 

Engagement ประจําปี 2563 ในส่วนของคณุลกัษณะ “มุ่งมั6นยืนหยดั” (Committed) เป็นตวัชีว̂ดั โดยผลการประเมินมีทัง̂การ

จําแนกตามระดบัพนกังานและจําแนกตามสถานที6ปฏิบตักิาร ซึ6งโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ที6นา่พอใจ 

การสื9อสารนโยบายการกาํกับดแูลกจิการ 
ด้วยความมุ่งมั6นที6จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื6องการกํากบัดแูลกิจการที6ดีและจริยธรรมธุรกิจตามที6

กําหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทฯ จดัให้มีแผนงานส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ที6มุ่งเสริมสร้างความรู้

และความเข้าใจเพื6อนําไปสูก่ารปฏิบตั ิโดยมีการสื6อสารไปยงัพนกังานในองค์กรทกุระดบัด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ̂

• จดัให้มีการอบรมหลกัการกํากบัดแูลกิจการที6ดีในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหมข่องบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื6อง และมีการ

ทดสอบความรู้ในเรื6องการกํากบัดแูลกิจการที6ดีผา่นระบบ E-Learning  

• จดักิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจประจําปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Awake Your 

CG ร่วมกบัหน่วยงานบรรษัทภิบาลของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) รวมถึงการจดั Knowledge Sharing เรื6อง Anti-

corruption ให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

• อบรม BPP Crisis Communications ประจําปี 2563 จดัขึน̂เพื6อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้สามารถสื6อสาร

และรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยได้นําแนวทางการจดัการและการควบคุมการใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัท มาใช้เพื6อให้กระบวนการสื6อสารทัง̂ภายในและภายนอกมีประสทิธิภาพมากขึน̂ 

• สื6อสารให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื6อส่งเสริมการสื6อสารแบบสองทางระหว่างพนกังานและบริษัทฯ โดยสนบัสนุนให้

9.   การกาํกับดูแลกจิการ 
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พนกังานสามารถแจ้งเรื6องร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower ที6อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อ
ร้องเรียนได้โดยไมต้่องระบตุวัตนของผู้ ร้อง  

• ดําเนินการอย่างต่อเนื6องตามแนวปฏิบตัิเรื6องการให้-รับของขวญั การเลีย̂ง หรือประโยชน์อื6นใด ตามนโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนั (No Gift Policy) และสื6อสารนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทั6ว
ทัง̂องค์กรรวมถงึผู้ ที6มีสว่นได้เสยีกบับริษัท เพื6อให้เกิดการนําไปปฏิบตัจิริง 

• ปลกูฝังวฒันธรรมการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกําหนดให้การยดึมั6นในความถกูต้อง (Adhere to Integrity and 
Ethics) เป็นหนึ6งในคา่นิยมขององค์กร และเป็นหนึ6งในตวัชีว̂ดัผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานทกุคน 

รางวัลด้านการกาํกับดแูลกจิการ 
จากความมุง่มั6นในการกํากบัดแูลกิจการ และการขบัเคลื6อนธรุกิจบนพืน̂ฐานของการสร้างคณุคา่ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น
อยา่งสมดลุ ทําให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ̂ 
• บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดีเลศิ (Excellence CG Scoring) จากผลสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัท จด

ทะเบียนประจําปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR 2020) จัดโดยสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ6งสะท้อนถึงความมุ่งมั6น
ของบริษัทฯ ในการดําเนินงานด้านความยั6งยืน ซึ6งคํานงึถงึประเดน็ด้านสิ6งแวดล้อมสงัคม และการกํากบัดแูลกิจการที6ดี 
(Environmental, Social and Governance: ESG Principles) เพื6 อส ร้างการเติบ โตทางธุรกิจอย่างยั6 ง ยืน  และ
ผลตอบแทนที6สมํ6าเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถงึผลประโยชน์อยา่งยั6งยืนให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

• ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 อยู่ที6 100 คะแนนเต็มจากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

• ได้รับคดัเลือกให้มีรายชื6ออยู่ในหุ้นยั6งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที6 3 ติดต่อกนัจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ6งตอกยํา̂นโยบายด้านความยั6งยืนของบริษัทฯ ที6มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั6งยืน และสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในไตรมาสที6 3 ปี 2562 โดยมีอายกุารรับรอง 3 ปี 

การจดัทาํนโยบายการกาํกับดแูลกจิการ  
คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัินโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยยดึตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการที6ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ6งประกอบ
ไปด้วยหลกัการ 8 หมวด ได้แก่  

• หลกัปฏิบตัิที6 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ นําองค์กรที6สร้างคณุค่า 
ให้แก่กิจการอยา่งยั6งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

• หลกัปฏิบตัิที6 2 กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการที6เป็นไปเพื6อความยั6งยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation)  

• หลกัปฏิบตัทีิ6 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที6มีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  
• หลักปฏิบัติที6 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management)  
• หลักปฏิบัติ ที6  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business)  
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• หลกัปฏิบตัิที6 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี6ยงและการควบคมุภายในที6เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

• หลกัปฏิบตัทีิ6 7 รักษาความนา่เชื6อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

• หลกัปฏิบตัิที6 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสื6อสารกบัผู้ ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 

หลักปฏิบัติที9  1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองค์กรที9สร้าง

คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั9งยนื  

หน้าที6ความรับผิดชอบและภาวะผู้ นําของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดหน้าที6ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ใน "แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด 

(มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558" โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2561 และปี 2562 เพื6อให้สอดคล้องกบั

หน้าที6ความรับผิดชอบ สภาพธรุกิจที6เปลี6ยนแปลงไป ระเบียบ ข้อบงัคบั และแนวทางบรรษัทภิบาล โดยแนวปฏิบตัิดงักลา่ว

ระบุถึงองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิทั6วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบตัิกรรมการ

อิสระ ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที6และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท การประชมุคณะกรรมการบริษัทและการออกเสยีงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ซึ6งเป็นเป้าหมายหลกัในการดําเนินธุรกิจอย่าง

ยั6งยืนขององค์กร ติดตาม และดแูลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมาย คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการ

ทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และทบทวนแผนกลยทุธ์เป็นประจําทกุปี เพื6อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการ

ดําเนินธุรกิจตามเปา้หมายหลกัเพื6อการพฒันาอย่างยั6งยืนตามที6กําหนดไว้  คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง̂และมอบหมายให้

ประธานเจ้าหน้าที6บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ พฒันา และนํากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ ทัง̂นีไ̂ด้กําหนดอํานาจหน้าที6

และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที6บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนีป̂ระธานเจ้าหน้าที6บริหารกระจายอํานาจการ

บริหารให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาของหน่วยธุรกิจตา่ง ๆ ในประเทศไทย และหน่วยงานในตา่งประเทศ โดยใช้ตารางอํานาจ

อนมุตั ิ(Delegation of Authority)  

ในรอบปีบญัชีที6ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และได้อนุมตัิหลกัการ

แผนกลยทุธ์ แผนการดําเนินการและงบประมาณประจําปี 2564 ในที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง̂ที6 14/2563 เมื6อวนัที6 

22 ธันวาคม 2563 นอกจากนัน̂ ยงัได้เสนอแนะทิศทางในการดําเนินธุรกิจ เพื6อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี6ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

นอกจากนีค̂ณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในเรื6องการดําเนินธุรกิจที6เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นอย่างเป็น

รูปธรรม และการได้มาซึ6งความสําเร็จนัน̂ต้องอยู่ภายใต้หลกัการการกํากบัดแูลกิจการที6ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนด

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที6กําหนดเป้าหมายไว้ในวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ รวมถึงอดุมการณ์ ค่านิยม 

หลักการ และข้อพึงปฏิบัติเพื6อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกแก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน โดยกําหนดเป็น

คําแนะนําสําหรับพนกังานที6ชดัเจนว่าสิ6งใดควรปฏิบตัิ สิ6งใดควรละเว้น โดยให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที6บริษัทฯ 

คาดหวงัและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานที6ต้องข้องเกี6ยวกบัพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ̂คูแ่ข่งขนัทางการ

ค้า และสงัคมสว่นรวม  

บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าที6และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที6จะต้องรับทราบ ทําความ

เข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบตัิตามที6กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ พนกังานทกุคนต้องลงนามรับทราบ

และปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมบริษัท โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
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นอกจากนัน̂ได้มีการจดักิจกรรมเพื6อสร้างความเข้าใจอยา่งตอ่เนื6อง เพื6อให้พนกังานทัง̂ในประเทศและตา่งประเทศรับทราบ
และเข้าใจถงึความสําคญัของการปฏิบตัติามคูมื่อจริยธรรม  

นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที6กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว ฝ่ายบริหารและพนักงานยงัร่วมกัน
สง่เสริมวฒันธรรมองค์กร Banpu Heart ซึ6งประกอบด้วยคา่นิยมร่วม 3 ประการ ได้แก่ ใจรัก สร้างสรรค์ และมุง่มั6น ยืนหยดั 
เพื6อเสริมสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรที6ดีร่วมกนั สาํหรับพนกังานทกุระดบัทัง̂ในและตา่งประเทศ 

หลักปฏบิตัทิี9 2 กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที9เป็นไปเพื9อความยั9งยนื 

กําหนดและตดิตามแนวทางกลยทุธ์เพื6อการพฒันาที6ยั6งยืน 
จากแนวทางที6ได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้จดัทําและนําเสนอทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนกล
ยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัรากําลงัพลประจําปี โดยมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างเต็มที6 เพื6อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกนัก่อนที6คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาอนมุตั ิ

ในวนัที6 3 ตลุาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกนั เพื6อทบทวนแผนกลยทุธ์และแนวทางในการ
ดําเนินธรุกิจสําหรับปี 2564 เพื6อให้แผนกลยทุธ์สามารถตอบสนองตอ่การเปลี6ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ มีการประเมินความเสี6ยงและเตรียมความพร้อมในการดําเนินแนวทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ตา่ง ๆ ที6จะเกิดขึน̂ใน
อนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิในหลกัการแผนกลยทุธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง̂ที6 14/2563 ทัง̂นี ̂บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน โดยบรรจุเป็น
วาระประจําในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือนซึ6งคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อแนะนําหรือข้อคดิเหน็ในกรณีที6ต้อง
มีการปรับปรุงหรือแก้ไข 

หลักปฏบิตัทิี9 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที9มีประสทิธิผล 

การถ่วงดลุของกรรมการที6ไมเ่ป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีจํานวนกรรมการที6เหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจบุนัมีกรรมการจํานวน 9 
คน ประกอบด้วยกรรมการที6เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน  กรรมการที6ไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน ซึ6งมีกรรมการอิสระจํานวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทัง̂หมด โดยในปีที6ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา
ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง̂ในด้านสดัส่วนของกรรมการที6ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที6เป็นอิสระ
แล้ว มีความเหน็วา่มีความเหมาะสมแล้ว 

การรวมหรือแยกตําแหนง่ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าที6บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ
และหน้าที6ที6แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื6อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบัดแูลกิจการที6ดี  

ประธานกรรมการจะทําหน้าที6ติดตามดแูลการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร ให้คําแนะนํา การช่วยเหลือ แต่ไม่มีส่วนร่วม
และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวนั โดยในส่วนนีไ̂ด้มอบหมายให้เป็นหน้าที6ของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร
ภายใต้กรอบอํานาจที6ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนัประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะความเป็นผู้ นําสงู ทําหน้าที6กํากบัดแูลกรรมการให้มีความเป็น
อิสระในการประชมุใช้สิทธิออกเสียงและปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที6ดีอย่างเคร่งครัด โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของฝ่ายบริหาร  

 

 



 

 

หน้า 84 

 

นโยบายการแตง่ตัง̂กรรมการและผู้บริหารให้ดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายกํากับดูแลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกําหนดให้การ
แต่งตัง̂ให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร และผู้บริหาร ให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีสาระสําคญัของนโยบายดงักล่าว ดงันี ̂การแต่งตัง̂หรือ
เสนอชื6อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยอ้างอิงตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารที6ได้รับการ
แตง่ตัง̂จากที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมในเรื6องที6เกี6ยวกับการบริหารจดัการทั6วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้
ตามแต่ที6กรรมการและผู้บริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื6อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม 
ทัง̂นี ̂กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยข้างต้นที6ได้รับการแตง่ตัง̂หรือเสนอชื6อต้องเป็นบคุคลที6มีรายชื6ออยูใ่นระบบข้อมลู
รายชื6อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที6ออกหลกัทรัพย์ (White List) และมีคณุสมบตัิบทบาทหน้าที6และความรับผิดชอบ
ตามที6กําหนดไว้ในกฎหมายที6เกี6ยวข้อง ตลอดจนไมมี่ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ด้วยการกาหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการให้กรรมการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื6น 
เพื6อให้มั6นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที6ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงได้มีการกําหนดกรรมการ
บริษัทสามารถดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท โดยได้ระบไุว้ในหวัข้อคณุสมบตัิทั6วไปของ
กรรมการในแนวปฏิบตัิ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครัง̂ที6 2 
พ.ศ.2562 ข้อ 5.1 วรรค (5)   

การประชมุคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง̂ ซึ6งได้กําหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทัง̂ปี 
และมีการประชุมพิเศษเพิ6มตามความจําเป็นในการประชุม โดยมีการกําหนดวาระการประชุมที6ชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที6ครบถ้วน เพียงพอ และจดัส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื6อให้คณะกรรมการ
บริษัทมีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึ6งกรรมการทกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง
เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที6ได้จากที6ประชมุ ในกรณีที6กรรมการผู้ มีสว่นได้
เสียอย่างมีนยัสําคญัในเรื6องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื6องนัน̂ นอกจากนัน̂ บริษัทฯ กําหนดให้การประชมุผ่านสื6อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทําได้ ภายใต้การดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั6นคงปลอดภยัของ
การประชมุผา่นสื6ออิเลก็ทรอนิกส์ที6หนว่ยงานราชการที6เกี6ยวข้องประกาศกําหนด 

ทัง̂นี ̂มีการบนัทึกการประชุมโดยการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการ
บริษัทและเลขานกุารบริษัทหลงัจากที6ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติรับรองรายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว ซึ6งเอกสาร
ที6จดัเก็บอยู่ในลกัษณะบนัทกึการประชมุทัง̂ในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบบั รวมถึงการสแกนจากต้นฉบบัเพื6อความสะดวก
สําหรับกรรมการและผู้ ที6เกี6ยวข้องในการตรวจสอบอ้างอิง นอกจากนี ̂ยงัมีการจดัเก็บรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ6งรวมถึง
เอกสารที6ประกอบวาระการประชมุด้วย โดยสามารถอ้างอิงย้อนหลงัได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจดัเก็บที6ปลอดภยั
จากการเปลี6ยนแปลงรายละเอียดของข้อมลู และความเสี6ยงจากภยัพิบตัติา่ง ๆ  
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ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้เข้าร่วมการประชมุตามรายละเอียดในตารางดงัตอ่ไปนี ̂

รายชื&อ ตาํแหน่ง วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2563 

BOD 
รวม 14 ครัTง    

AC 
รวม 10 

ครัTง  

CC 
รวม 4 
ครัTง 

GNC 
รวม 3 
ครัTง 

AGM 
รวม 1 
ครัTง 

NED 
รวม 1 
ครัTง 

1.  รองศาสตราจารย์ 
ดร.นริศ ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรร
หา/กรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563  - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2566 

     14/14 10/10 - 3/3 1/1 1/1 

2. นายหยกพร  
ตนัตเิศวตรัตน์ 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2564 

14/14 10/10 - - 1/1 1/1 

3. ศาสตราจารย์  
ดร. บณัฑิต  
เอื 7ออาภรณ์ 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 

วนัประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2564 

13/14 9/10 4/4 - 1/1 1/1 

4. นายชนินท์  
วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการทีCไมเ่ป็น
ผู้บริหาร/ 

กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

วนัประชมุสามญั     
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562  - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 

13/14 - - 3/3 1/1 1/1 

5. นายเมธี  
     เอื 7อภิญญกลุ 

กรรมการทีCไมเ่ป็น
ผู้บริหาร/ 

กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

วนัประชมุสามญั        
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 – วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2564 

14/14 - 4/4 - 1/1 1/1 

6. นางสมฤดี  
ชยัมงคล 

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร 
/กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

วนัประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563  - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2566 

14/14 - 4/4 - 1/1 - 

7. นายระวิ คอศริิ กรรมการทีCไมเ่ป็น
ผู้บริหาร/ 

กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

วนัประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562  - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 

14/14 - - 3/3 1/1 1/1 

8. นายวรวฒิุ  
ลนีานนท์ 

กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร วนัประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562  - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565 

14/14 - - - 1/1 - 

9. นายสธีุ สขุเรือน9 กรรมการทีCเป็นผู้บริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าทีC

บริหาร 

1 มกราคม 2561 
– 10 เมษายน 

2563 

5/5 - - - - - 

 
9
 นายสธีุ สขุเรือน ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีEบริหาร มีผลตั ;งแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 
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รายชื&อ ตาํแหน่ง วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมประจาํปี 2563 

BOD 
รวม 14 ครัTง    

AC 
รวม 10 

ครัTง  

CC 
รวม 4 
ครัTง 

GNC 
รวม 3 
ครัTง 

AGM 
รวม 1 
ครัTง 

NED 
รวม 1 
ครัTง 

10. ดร.กิรณ ลมิป
พยอม10  

กรรมการทีCเป็น
ผู้บริหาร/ 

ประธานเจ้าหน้าทีC
บริหาร 

วนัประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563  - วนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2566 

9/9 - - - 1/1 - 

หมายเหต:ุ  BOD  หมายถึง การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
   AC    หมายถึง การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
           CC    หมายถึง การประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
          GNC  หมายถึง การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
          AGM  หมายถึง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 
          NED   หมายถึง การประชมุคณะกรรมการทีSไม่เป็นผูบ้ริหาร 

การประชมุสาํหรับกรรมการที6ไมเ่ป็นผู้บริหาร  

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสําหรับกรรมการที6ไม่เป็นผู้ บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) ขึน̂ใน

วนัที6 3 ตลุาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีกรรมการที6ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในครัง̂นี ̂ครบทัง̂ 6 คน เพื6อให้

กรรมการทกุคนมีโอกาสนําเสนอประเด็นต่างๆ ที6น่าสนใจ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท และร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ6งเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมถงึการวาง

แนวทางการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและแผนสืบทอดตําแหนง่ของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ด้วย 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที6

ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานงบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน̂ตามมาตรฐานการบญัชีที6รับรองทั6วไปในประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายบญัชีที6เหมาะสมและถือปฏิบตัิสมํ6าเสมอ ซึ6งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที6ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจํา ในการจดัทํารายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้น

ยํา̂ให้ผู้จดัทําใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัรวมทัง̂มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเกี6ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน

และระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ6งแสดง

ไว้ในรายงานประจําปีนีแ̂ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ รายงานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 เป็นรายงานที6

ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื6อถือได้ 

  

 
10

 ดร.กิรณ ลิมปพยอม ได้รับการแตง่ตั ;งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีEบริหาร มีผลตั ;งแตว่นัทีE 10 เมษายน 2563 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที6ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร  

อํานาจหน้าที6ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร มีรายละเอียดดงันี ̂

(1) คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน มีกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที6

เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที6ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ6งสามารถให้

ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี6ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนด ”แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทวา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุง

ครัง̂ที6 2 พ.ศ.2562” โดยมีหวัข้อหลกัๆ ดงันี ̂องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ คณุสมบตัิของกรรมการ

บริษัท วาระการดํารงตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าที6และความรับผิดชอบ และการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทและการออกเสียง นอกจากนัน̂ ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจาก

การดําเนินการอื6นใดเพื6อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมตทีิ6ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที6และความรับผิดชอบในการอนมุตัเิรื6องดงัตอ่ไปนี ̂

1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ และ

แนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการที6มีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 

4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที6ได้รับอนมุตัไิว้รวมร้อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้านบาท 

5. การซือ̂และจําหน่ายสินทรัพย์ การซื อ̂ กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที6 ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที6มีมลูคา่เกินกวา่

ที6มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ ที6มีผลกระทบที6สําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส̂ิน ยทุธศาสตร์การ

ทําธรุกิจ และชื6อเสยีงของบริษัทฯ 

7. การทําสญัญาใด ๆ ที6ไมเ่กี6ยวกบัการทําธรุกิจปกต ิและสญัญาที6เกี6ยวกบัการทําธรุกิจปกตทีิ6มีความสาํคญั 

8. การทํารายการเกี6ยวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กบับุคคลที6เกี6ยวโยงกนั ตามที6กําหนดใน

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที6ได้มีการแก้ไขเพิ6มเตมิ) 

9. ธรุกรรมใด ๆ ที6มีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส̂นิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 

10. การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

11. การกู้ ยืมเงินรวมที6เกินกวา่ที6กําหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 

12. การเป ลี6 ยนนโยบ ายและวิ ธีป ฏิ บัติ ที6 มี นัยสํ าคัญ เกี6 ยวกับ การบัญ ชี  การบ ริหารความ เสี6 ย งและ 

การเก็บรักษาเงิน 

13. การเปลี6ยนแปลงที6สาํคญัเกี6ยวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 

14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนมุตัทีิ6มอบให้ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร  

15. การแตง่ตัง̂ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร เจ้าหน้าที6บริหาร ประธานเจ้าหน้าที6ปฏิบตัิการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที6

บริหาร - การเงิน 

16. อนมุตัิโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื6น หรือสตูรการปรับผลตอบแทนอื6น

ของผู้บริหารและพนกังาน 
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17. การเสนอแต่งตัง̂และการสิน̂สุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท 

18. การมอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ6ง 
รวมถงึการปรับปรุงเปลี6ยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจดงักลา่ว 

19. การแตง่ตัง̂และกําหนดอํานาจหน้าที6แก่คณะกรรมการชดุยอ่ย 
20. การจัดให้มีและกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที6ดี ส่งเสริมการมีจิตสํานึกใน

จริยธรรมและคณุธรรม การปฏิบตัติามนโยบายบรรษัทภิบาล คูมื่อจริยธรรมธรุกิจ และนโยบายตอ่ตา่นคอร์รัปชนั 
21. การแตง่ตัง̂และกํากบัดแูลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที6ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 
22. การจดทะเบียนตัง̂บริษัทใหมแ่ละการแจ้งเลกิบริษัท 
23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งน้อยทกุ 5 ปี 
24. กรรมการบริษัทมีหน้าที6เก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ6งข้อมลูภายใน

ที6ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูที6มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกําหนดเป็นข้อ
ปฏิบตัดิงันี ̂
- ในกรณีที6ข้อมูลเป็นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงานและงบ

การเงิน และรายงานประจําปี กรรมการพงึละเว้นการซือ̂ขายหลกัทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อน
การเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

- ในกรณีที6ข้อมลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณ์การดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จําหน่ายไป
ซึ6งสนิทรัพย์ รายการที6เกี6ยวโยงกนั การร่วม / ยกเลกิการร่วมทนุ การเพิ6มทนุ / ลดทนุ การออกหลกัทรัพย์
ใหม่ การซือ̂หุ้ นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที6มีผลกระทบต่อราคาหุ้ น ฯลฯ 
กรรมการพึงละเว้นการซือ̂ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตัง̂แต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวนัที6
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

25. การปรับเปลี6ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนมุตัขิองคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 14 ครัง̂ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง̂ และมีการ
ประชมุตามวาระการประชมุที6กําหนดไว้อยา่งชดัเจน 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รองศาตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร และศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์ ซึ6งมีนายหยกพร ตนัติเศวต
รัตน์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที6รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที6ที6ได้รับมอบหมาย ดงันี ̂
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื6อถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที6เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายที6เกี6ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง̂ เลิกจ้าง รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง̂เข้าร่วม

ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ ¨ ครัง̂ 
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5. พิจารณารายการเกี6ยวโยงกนัหรือรายการที6อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง̂นีเ̂พื6อให้มั6นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯซึ6งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ̂
(ก) ความเหน็เกี6ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที6เชื6อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเหน็เกี6ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี6ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที6เกี6ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเหน็เกี6ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เกี6ยวกบัรายการที6อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที6คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที6ตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื6นที6เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั6วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที6และความรับผิดชอบที6

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ดําเนินการตรวจสอบเรื6องที6ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า

กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลซึ6งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามที6กําหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที6 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบือ̂งต้น
ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวนั
นบัแตว่นัที6ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี6ยงที6สําคญัอย่างต่อเนื6องจากคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงของ
ฝ่ายบริหาร 

9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง̂ให้ความเห็นเกี6ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบัติงาน งบประมาณและอตัรากําลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง̂ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง̂ 
11. สอบทานและอนมุตักิฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพื6อชีแ̂จงหรือให้สง่เอกสารที6

เกี6ยวข้องได้ตามขอบเขตอํานาจหน้าที6 
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู้ เชี6ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ตามขอบเขตงานที6รับผิดชอบ  
14. สอบทานและกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติามนโยบายเกี6ยวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั6นของบริษัทฯ 
15. จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ ¨ ครัง̂ 
16. ปฏิบตักิารอื6นใดตามที6คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 10 ครัง̂ มีกรรมการเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง̂ และมีการ
ประชมุตามวาระการประชมุที6กําหนดไว้อยา่งชดัเจน 
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(3) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ  ชัยสูตร 

กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ และ นายระวิ  คอศิริ เป็นกรรมการที6ไม่เป็นผู้ บริหาร โดย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปฏิบตัหิน้าที6หลกั 2 ด้าน คือ  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที6หลกั 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ในเรื6องการ

กํากบัดแูลกิจการที6ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทัง̂การติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของ

การมีจริยธรรมนัน̂ และมีหน้าที6สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร

และเจ้าหน้าที6บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื6อสรรหาบุคคลที6เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร

ระดบัสูง (ตัง̂แต่ระดบัผู้ อํานวยการสายขึน̂ไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื6ออนุมัติ หรือ เพื6อเสนอต่อที6

ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี ดงันี ̂

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและ

จริยธรรมทางธรุกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทนัสมยัอยา่งตอ่เนื6อง 

2. ติดตาม กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและ
พนกังาน ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที6คณะกรรมการบริษัทกําหนด พร้อมทัง̂จดัให้มีระบบงาน

รับข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี ในกรณีเกี6ยวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธรุกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหน่งของ

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที6บริหารและเจ้าหน้าที6บริหารของบริษัท พร้อมทัง̂ติดตามการทําแผนสืบ

ทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู (ตัง̂แตร่ะดบัผู้ อํานวยการสายขึน̂ไป) 

4. กําหนดคณุสมบตัิของบคุคลที6จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธรุกิจ 

และกําหนดกระบวนการสรรหาโดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทัง̂ในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที6เป็นประโยชน์และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 

5. สรรหาและคดัเลือกบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที6บริหาร เมื6อครบวาระหรือมี

ตําแหนง่วา่งลง หรือตําแหนง่ผู้บริหารอื6นตามที6คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทัง̂

คณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง̂ร่วมในการประเมินผลเป็นประจําทุกปี สรุปผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทัง̂ติดตามผลเพื6อนําไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและ

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท 

7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

8. จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง̂ 

9. ปฏิบตัิหน้าที6อื6นใด ที6คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื6อให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที6ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการ 

ดงันี ̂

9.1. ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอํานาจหน้าที6 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจดัการ

หรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพื6อชีแ̂จง หรือให้สง่เอกสารที6เกี6ยวข้องได้ 

9.2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจ้างที6ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื6นใด ที6เกี6ยวกบัการปฏิบตัิ

หน้าที6ได้ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว   
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ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุรวม 3 ครัง̂ มีกรรมการเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุ
ครัง̂ และมีการประชมุตามวาระการประชมุที6กําหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน 

(4) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  เอือ̂อาภรณ์ 
กรรมการอิสระเป็นประธาน  นายเมธี  เอือ̂อภิญญกลุ กรรมการที6ไม่เป็นผู้บริหารและ นางสมฤดี  ชยัมงคล กรรมการที6
เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที6เสนอแนะความเห็นเกี6ยวกบัการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื6ออนมุตัหิรือเพื6อเสนอตอ่ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี ดงันี ̂

1. เสนอแนวทางจา่ยผลตอบแทน วิธีการจา่ยคําตอบแทนและผลประโยชน์อื6นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ที6คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง̂ 

2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื6นใด โดยคํานงึถงึหน้าที6และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตังิาน เพื6อกําหนด
ผลตอบแทนการปฏิบตังิานประจําปี 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เกี6ยวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบัหน้าที6 
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี6ยวกบัการขึน̂เงินเดือน และเงินรางวลัประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื6น
ใดของพนกังานบริษัท 

5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้
สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

6. จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง̂ 
7. ปฏิบตัหิน้าที6อื6นใด ที6คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชมุ 4 ครัง̂ โดยมีกรรมการทกุคนเข้าประชมุครบทกุครัง̂และมี
การประชมุตามวาระการประชมุที6กําหนดไว้ตามแผนงานอยา่งชดัเจน 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที6ของประธานกรรมการบริษัท  
1) ปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที6ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดําเนินการตามกฎหมาย

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายที6เกี6ยวข้องที6กําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที6ของประธานกรรมการบริษัท  

2) ทําหน้าที6ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง̂การประชมุผู้ ถือหุ้น และกํากบัดแูลการประชมุดงักลา่วให้
เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมายที6เกี6ยวข้อง และแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที6ดี 

3) สง่เสริม พฒันา และกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าที6ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความซื6อสตัย์สจุริต ปฏิบตัิตาม
หลกับรรษัทภิบาลและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที6ดี 
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การสรรหาและแต่งตั Zงกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที9บริหาร 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ ทําหน้าที6สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที6ครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งที6
วา่งลงด้วยเหตอืุ6น โดยมีขัน̂ตอนการดําเนินการตามลาํดบั ดงันี ̂

1) ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที6เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททัง̂คณะ เพื6อเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ในภาพรวมให้กบัคณะกรรมการบริษัท  

2) ทบทวนคุณสมบตัิทั6วไป คุณสมบตัิเฉพาะ คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ6มเติมหลกัเกณฑ์ในการ   
สรรหาและคดัเลือก เพื6อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เมื6อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ว เพื6อให้
ความเหน็ชอบและเสนอตอ่ที6ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื6อลงมตแิตง่ตัง̂เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป  

กรณีที6การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที6ครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งที6วา่งลง เป็นหน้าที6ของคณะกรรมการ บรรษัทภิ
บาลและสรรหา โดยให้คณะกรรมการบริษัททกุคนเสนอชื6อผู้ ที6เหมาะสมรวมทัง̂การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอชื6อผู้ ที6
เหมาะสมภายในระยะเวลาและเงื6อนไขที6กําหนดโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยรายชื6อที6ได้รับการเสนอจาก
คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัง̂หมดจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทัง̂ด้านความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ คุณสมบัติทั6วไป คุณสมบัติเฉพาะที6เป็นประโยชน์ต่อโครงสร้าง และการทํางานร่วมกันของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Skill Mix) ซึ6งรายชื6อผู้ ที6ได้รับการเสนอชื6อทัง̂หมดจะมากกว่า 2 เท่าของตําแหน่งกรรมการที6ว่างลง และผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยที6ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ เห็นชอบการแต่งตัง̂กรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีการลงคะแนนเลอืกตัง̂กรรมการเป็นรายบคุคล 

สําหรับการสรรหาบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ติดตามความคืบหน้าแผนสืบ
ทอดตําแหน่งที6ครอบคลมุตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที6บริหาร ประธานเจ้าหน้าที6ปฏิบตัิการ และผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจํา
ทกุครึ6งปี เพื6อให้มั6นใจว่าบริษัทฯ มีแผนงานและเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที6มีความรู้ และความสามารถในการสืบทอด
ตําแหนง่ที6สาํคญัตอ่ไปในอนาคต 

การสรรหากรรมการอิสระ 
ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ6งประกอบไปด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 
2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์ 

กรรมการอิสระเป็นกลไกสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที6ดี เพื6อดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น ดงันัน̂ จึงควรมี
จํานวนกรรมการอิสระเพียงพอที6จะถ่วงดลุอํานาจการตดัสนิใจของกรรมการทัง̂คณะ สามารถแสดงความเห็นที6เป็นอิสระและ
ไมอ่ยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลใดบคุคลหนึ6ง โดยกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง่ 9 ปี หรือ ตอ่เนื6องไมเ่กิน 3 วาระ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุที6 ทจ. 39/2559 เรื6อง คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ̂

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจํานวนหุ้นที6มีสิทธิออกเสียงทัง̂หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง̂นีใ̂ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที6เกี6ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน̂ ๆ ด้วย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที6มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที6ปรึกษาที6ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที6ยื6นคําขออนญุาตต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. ทัง̂นี ̂ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที6กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที6ปรึกษาของ

สว่นราชการซึ6งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที6มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที6เป็น บิดามารดา คู่

สมรส พี6น้อง และบตุร รวมทัง̂คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที6จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ  ในลกัษณะที6อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง̂ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นที6มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที6มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กวา่ 2 ปีก่อนวนัที6ยื6นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ6ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที6กระทําเป็นปกติเพื6อประกอบกิจการ      การ

เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี6ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา̂ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส̂ิน รวมถึงพฤติการณ์อื6นทํานองเดียวกนั  ซึ6ง

เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีที̂6ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ6ง ตัง̂แต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที6มีตวัตนสทุธิ

ของบริษัทฯ หรือตัง̂แต่ 20 ล้านบาทขึน̂ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ6ากว่า ทัง̂นี ̂การคํานวณภาระหนีด̂งักล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการที6เกี6ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการที6เกี6ยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด̂งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีที̂6เกิดขึน̂ในระหว่าง 

1 ปีก่อนวนัที6มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

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

ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที6มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ6งมีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที6ยื6นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ6งรวมถึงการให้บริการเป็นที6ปรึกษากฎหมายหรือที6ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ6งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที6มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน̂ด้วย 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที6ยื6นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที6ได้รับการแตง่ตัง̂ขึน̂เพื6อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ6งเป็นผู้

ที6เกี6ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที6มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที6มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น

หุ้นส่วนที6มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที6มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที6ปรึกษาที6รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1.00 ของจํานวนหุ้นที6มีสทิธิออกเสียงทัง̂หมดของบริษัทอื6น ซึ6งประกอบกิจการที6มีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที6มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื6นใดที6ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี6ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตัง̂ให้เป็นกรรมการอิสระที6มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
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ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้ 

ในกรณีที6บุคคลที6บริษัทฯ แต่งตัง̂ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที6มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที6กําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักลา่ว ก็ต่อเมื6อบริษัทฯ ได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทที6แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตัง̂บคุคลดงักลา่วไมมี่ผลกระทบต่อ

การปฏิบตัิหน้าที6และการให้ความเห็นที6เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ̂นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระ

พิจารณาแตง่ตัง̂กรรมการอิสระด้วย 

1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที6ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที6กําหนด 

2) เหตผุลและความจําเป็นที6ยงัคงหรือแตง่ตัง̂ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

3) ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง̂บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

เพื6อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที6ได้รับมอบหมายจากสํานกังานสอบบญัชี หรือ

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื6อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) 

ในนามของนิตบิคุคลนัน̂ 

หลกัเกณฑ์ทั6วไปสาํหรับการแตง่ตัง̂กรรมการในคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

1. องค์ประกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที6คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

2. ประธานของคณะกรรมการยอ่ยคณะตา่ง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3. กรรมการบริษัทแตล่ะคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ยได้ไมเ่กิน 2 คณะ 

4. หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการยอ่ยได้เพียงคณะเดียว 

หลกัเกณฑ์ทั6วไปสาํหรับการแตง่ตัง̂ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที6สรรหาผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารง

ตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร เพื6อเสนอคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง̂ให้ดํารงตําแหนง่ โดยมีหลกัเกณฑ์คือ 

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั6วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์ โดยเป็นไปตามที6คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ กําหนด 

2. ประธานเจ้าหน้าที6บริหารเป็นคนละคนกบัประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. มีการกําหนดบทบาทอํานาจและหน้าที6ของประธานเจ้าหน้าที6บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่าง

ชดัเจน เพื6อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบัดแูลกิจการ 

4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบอํานาจหน้าที6และเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร และให้มี

การประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี 

5. ประธานเจ้าหน้าที6บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้เป้าหมายและ

หลกัเกณฑ์ในการประเมินที6เชื6อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี เพื6อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและ

มาตรการจงูใจที6เหมาะสม 
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การประชมุคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 
บริษัทฯ กําหนดเรื6องการประชมุคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดงันี ̂“กรรมการบริษัทมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6งของ
จํานวนกรรมการบริษัททัง̂หมดจงึจะนบัเป็นองค์ประชมุ โดยในการลงมติแตล่ะวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที6ประชมุไมน้่อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง̂หมด” (แนวปฏิบตัิ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วย คณะกรรมการ
บริษัท พ.ศ.2558 ปรับปรุงครัง̂ที6 2 พ.ศ.2562) 

การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทัง̂คณะ คณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานกรรมการรายบคุคล โดยใช้หลกัเกณฑ์และขัน̂ตอนแบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดงัตอ่ไปนี ̂

• การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทัง̂คณะ แบบประเมินฯ ประกอบด้วย คําถามที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตัิ
หน้าที6ของคณะกรรมการบริษัทใน 6 หมวดหลกั ได้แก่  

(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการบริษัท  
(2) บทบาท หน้าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
(3) การประชมุคณะกรรมการบริษัท  
(4) การทําหน้าที6ของกรรมการบริษัท  
(5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

• การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย แบบประเมินฯ ของคณะกรรมการชดุย่อยทัง̂ 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานัน̂ 
ประกอบด้วย หวัข้อใน 3 หมวดหลกั ดงันี ̂

(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(2) การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(3) บทบาท หน้าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามกฎบตัรแตล่ะคณะ 

• การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการรายบคุคล แบบประเมินประกอบด้วยหวัข้อใน 3 หมวดหลกั ดงันี ̂
(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการ 
(2) การประชมุของกรรมการ 
(3) บทบาท หน้าที6 และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการทัง̂คณะ คณะกรรมการชดุย่อย 
รวมถงึการประเมินผลการปฏิบตังิานกรรมการรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ̂

(1) คณะกรรมการบริษัทอนมุตัแิบบประเมินผลการปฏิบตังิานคณะกรรมการทัง̂คณะ คณะกรรมการชดุยอ่ย และการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานกรรมการรายบคุคล รวมถงึวิธีการให้คะแนนโดยการกําหนดระดบัของคะแนนให้เป็น
มาตรฐานโดยมีรายละเอียดดงันี ̂ 

0 = ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิ6งหรือไมมี่การดําเนินการในเรื6องนัน̂  
1 = ไมเ่หน็ด้วยหรือมีการดําเนินการในเรื6องนัน̂เลก็น้อย  
2 = เหน็ด้วยหรือมีการดําเนินการในเรื6องนัน̂พอสมควร  
3 = เหน็ด้วยคอ่นข้างมากหรือมีการดําเนินการในเรื6องนัน̂ดี  
4 = เหน็ด้วยอยา่งมากหรือมีการดําเนินการในเรื6องนัน̂อยา่งดีเยี6ยม 
N/A = ไมร่ะบ ุ
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โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินระดบัคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ̂

  คา่เฉลี6ยคะแนนตํ6ากวา่ 2.49 อยูใ่นเกณฑ์ควรปรับปรุง 

คา่เฉลี6ยคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.50 - 3.49 อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

คา่เฉลี6ยคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3.50 - 3.99 อยูใ่นเกณฑ์ดี 

คา่เฉลี6ยคะแนนอยูร่ะหวา่ง 4.00 - 4.49 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

คา่เฉลี6ยคะแนนอยูร่ะหวา่ง 4.50 - 5.00 อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี6ยม 

(2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง̂คณะ คณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง̂ โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานในช่วงตัง̂แต่วันที6 1 

มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 และกําหนดให้ทําการประเมินตัง̂แตว่นัที6 1 – 15 มกราคม 2564  

(3) เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื6อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน 

(4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นําเสนอผลการประเมินและแนวทางทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

สาํหรับผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียดดงันี ̂ 

คณะกรรมการ คะแนนเฉลี9ย ผลการประเมนิ 
คณะกรรมการทัง̂คณะ 4.37 จากคะแนนเตม็ 5 ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4.68 จากคะแนนเตม็ 5 ดีเยี6ยม 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 4.54 จากคะแนนเตม็ 5 ดีเยี6ยม 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.88 จากคะแนนเตม็ 5 ดีเยี6ยม 

กรรมการรายบคุคล 4.68 จากคะแนนเตม็ 5 ดีเยี6ยม 

 

กาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบายการกํากับดูแล
บริษัทย่อยฯ”) และอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (Delegation of Authorities (DOA)) เพื6อกํากบั

ดแูลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

เพื6อให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคบั คําสั6ง หรือ

ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที6กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั6ง หรือข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ ที6เกี6ยวข้อง รวมถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที6 ทจ. 28/2551 เรื6อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที6ออกใหม ่

(ตามที6ได้มีการแก้ไขเพิ6มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที6 ทจ. 21/2551 เรื6อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที6

เกี6ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เรื6อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที6เกี6ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 และประกาศที6เกี6ยวข้อง (ตามที6ได้มีการแก้ไขเพิ6มเติม) (“ประกาศเรื9องการทาํรายการที9
เกี9ยวโยงกัน”) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที6 ทจ. 20/2551 เรื6อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที6มีนยัสําคญัที6

เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ6งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เรื6อง การเปิดเผยข้อมลูและ
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การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ6งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที6เกี6ยวข้อง (ตามที6ได้มี

การแก้ไขเพิ6มเตมิ) (“ประกาศเรื9องการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ9งทรัพย์สนิ”) 

ในการนี ̂“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที6ประกอบธุรกิจหลักตามที6กําหนดไว้ใน            

ข้อ 18/1 ซึ6งมีขนาดรวมกนัเป็นไปตามกําหนดในข้อ 18 (2) ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที6 ทจ. 28/2551 เรื6อง 

การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที6ออกใหม ่(ตามที6ได้มีการแก้ไขเพิ6มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ที6 กจ. 17/2551 เรื6อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี6ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (ตามที6ได้มีการแก้ไข

เพิ6มเตมิ) 

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน 
บริษัทฯ ดํารงแนวทางการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาลที6ดี โดยเน้นเรื6องความโปร่งใส ความซื6อสัตย์ มีจริยธรรม มี

ประสิทธิภาพในการทํางานควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสงัคมสิ6งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดให้มีส่วนงานใน

โครงสร้างองค์กรที6มีหน้าที6ชดัเจนเพื6อกําหนดหรือกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานที6จะทําให้การดําเนินธุรกิจ ถกูต้องตามกฎหมาย

และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักลา่ว 

บริษัทฯ จดัทํานโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) ตัง̂แตปี่ 2558 เพื6อปอ้งกนัการกระทําที6เป็นคอร์

รัปชนั โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดแูลด้านนโยบาย สื6อสารให้ความรู้

ความเข้าใจให้แก่พนักงานผ่านการปฐมนิเทศและกิจกรรมต่างๆ และรวบรวมข้อร้องเรียนที6ส่งผ่านช่องทางการร้องเรียน 

(Complaint Channel) นําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหนว่ยงานที6เกี6ยวข้อง เพื6อดําเนินการตามขัน̂ตอน

ต่อไป นอกจากนัน̂ บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ ที6ให้เบาะแส (Whistleblower Policy) เพื6อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนและกระตุ้น

การมีสว่นร่วมเพื6อสอดสอ่งพฤติกรรมที6เป็นการทจุริตตอ่องค์กรและผู้ ที6มีสว่นได้เสียอื6นๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเดน็

ข้อร้องเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองค์กร และนําเสนอผู้บริหารระดบัสงูในการพิจารณาตามลําดบัตอ่ไป  

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัทําแนวปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั เรื6อง การให้-รับของขวญั การเลีย̂ง หรือประโยชน์

อื6นใด และปรับปรุงแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 โดยเพิ6ม

รายละเอียดเกี6ยวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั6น ในสว่นอํานาจหน้าที6และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที6จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที6จะดําเนินการขอรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการดงักลา่ว และในไตรมาสที6 3 ของปี 2562 บริษัท

ฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  

บริษัทฯ มีหน่วยงานกํากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื6อบริหารความเสี6ยงที6อาจเกิดจาก การ

ดําเนินงานที6ไมถ่กูต้องตามกฎระเบียบและกํากบัดแูลให้ทกุสายงานในกลุม่บริษัทฯ ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมายที6เชื6อมโยง

กับพืน̂ฐานการปฏิบัติงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน̂ ๆ โดยกําหนดเป็นรายการเพื6อประเมินตนเอง 

(Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานกํากับการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ทําหน้าที6เป็นผู้ กํากับดแูลและทํา

รายงานทกุครึ6งปี นอกจากนีแ̂ตล่ะสายงานต้องทบทวนกฎระเบียบตา่ง ๆ ให้ทนัตอ่การเปลี6ยนแปลงอยูเ่สมอ     

หน่วยงานบริหารความเสี6ยง (Risk Management) ทําหน้าที6ประเมินความเสี6ยงในด้านธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงาน

ประจําปีอยา่งตอ่เนื6อง มีการจดัเตรียมแนวทางการปอ้งกนัและแก้ไข โดยติดตามทบทวนความเสี6ยดงักลา่วไตรมาสละ 1 ครัง̂ 

และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง̂ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื6อสารและจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเกี6ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

รวมทัง̂นโยบายที6เกี6ยวข้องอยา่งตอ่เนื6อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ แนวปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้าน
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การคอร์รัปชนั เรื6องการให้-รับของขวญั การเลีย̂งรับรอง หรือประโยชน์อื6นใด โดยพนกังานทกุระดบั สามารถเข้าถึงนโยบาย
ตา่ง ๆ ผ่านการสื6อสารภายในและเว็บไซต์ภายในของบริษัท นอกจากนี ̂ในปี 2562 กลุม่บริษัทบ้านป ูได้จดัทําจรรยาบรรณคู่
ค้า โดยกําหนดให้บริษัทที6อยูภ่ายใต้กลุม่บริษัทบ้านป ูยดึถือนโยบายและนํามาปฏิบตัิ เพื6อใช้เป็นแนวปฏิบตัิขัน̂พืน̂ฐานของคู่
ค้าของบริษัทฯ ที6ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ6งแวดล้อม ธรรมาภิบาล การเคารพตอ่หลกัสิทธิมนษุยชน ตาม
นโยบายหว่งโซอ่ปุทานที6ยั6งยืน  

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

เพื6อให้เป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที6 ทจ.2/2552 เรื6องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบคุคล ที6เกี6ยวข้อง 
ซึ6งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที6ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อที6ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุเดือน สําหรับการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ณ วนัที6 31 ธนัวาคม 2563 ตามตารางเรื6องการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 75 

หลักปฏบิตัทิี9 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

นโยบายด้านแผนสบืทอดตําแหนง่  
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งที6ครอบคลมุตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที6บริหารและผู้บริหารระดบัสงู เพื6อให้
มั6นใจว่าบริษัทฯ มีผู้ บริหารที6มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตําแหน่งที6สําคัญต่อไปในอนาคต รวมทัง̂การ เชิญ
ประธานเจ้าหน้าที6บริหารมารายงานแผนสืบทอดตําแหน่ง ให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 2 ครัง̂ และ
รายงานแก่คณะกรรมการบริษัทปีละครัง̂  

การปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ละการเสริมความรู้และมมุมองในธรุกิจให้กบักรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื6อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที6          
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที6 ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมไปถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสื6อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจและการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ เพื6อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบตัิหน้าที6ของกรรมการ นอกจากนัน̂ บริษัทฯ มีนโยบายที6จะเสริมสร้างความรู้ และมมุมองใหม่ ๆ ให้กบักรรมการ
ทกุคน ทัง̂ในแง่การกํากบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ฯลฯ เพื6อช่วยสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิหน้าที6ในฐานะกรรมการอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยในปี 2563 มีกรรมการที6เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงัตาราง
ในหน้า หน้า 65 

หลักปฏบิตัทิี9 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดลุแห่งความยั6งยืน โดยยึดมั6นในการดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการบริหาร
จดัการความเสี6ยง พร้อมทัง̂ได้นําหลกัการในระดบัสากลมาปรับใช้ในการกําหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาที6ยั6งยืนครอบคลมุใน
ด้านสิ6งแวดล้อม สงัคมและธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื6อยกระดบัความสามารถในการ
แขง่ขนัของบริษัทฯ และสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสีย  

บริษัทฯ กําหนดให้นวตักรรมเป็นหนึ6งในวฒันธรรมองค์กรเพื6อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยีอีกทัง̂ยงัช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั6งยืนและการบริหารจดัการทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการดงันี ̂

• จดัตัง̂โครงสร้างพืน̂ฐานที6เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและ
เทคโนโลยีขององค์กร  

• สง่เสริมกิจกรรมด้านนวตักรรมโดยเน้นประสทิธิภาพเพื6อเพิ6มประสทิธิผลของบริษัทอยา่งตอ่เนื6อง  
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• ฝึกฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบริษัทฯ โดยสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที6สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และ
นวตักรรม  

• จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการที6เฉพาะเจาะจงเพื6อพัฒนาทักษะเกี6ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยให้
นวตักรรมเป็นสว่นหนึ6งของหวัข้อการฝึกอบรมที6เกี6ยวข้อง  

• จดัโครงสร้างและสง่เสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและพฒันาความคิด
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือเครื6องมือที6จะทําให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ มุ่งมั6นที6จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ̂หน่วยงาน
รัฐบาล ชุมชนที6บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสงัคมส่วนรวม โดยได้กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื6อเป็นแนวปฏิบตัิ
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบนพืน̂ฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็น
หลกั มีหลกัปฏิบตัิที6สําคญั ได้แก่ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ
หุ้น พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ̂คู่แข่งทางการค้า และสงัคมส่วนรวม โดยกําหนดให้เป็นหน้าที6และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนที6จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิตามแนวทางที6กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ทัง̂นีเ̂พื6อให้มั6นใจวา่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการคุ้มครองสทิธิและได้รับการปฏิบตัด้ิวยดี 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตัง̂แต่ปี 2558 เพื6อเป็นกลไกสําหรับผู้ มีส่วนได้
เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี6ยวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธรุกิจอยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ 
จะรักษาข้อมลูที6ได้จากรายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั นโยบายนีจ̂ดัทําขึน̂เพื6อให้ผู้ มีสว่นได้เสียที6พบเห็นการกระทําที6ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ สามารถรายงานการกระทําดงักลา่วได้โดยผู้ มีสว่นได้เสียที6แจ้งเบาะแส
จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ  นอกจากนีน̂โยบายยงัได้ครอบคลมุถงึ  

• การรักษาข้อมลูเป็นความลบั เพื6อให้ผู้ มีส่วนได้เสียมั6นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงั
และผู้ มีสว่นได้เสยีที6แจ้งเบาะแสจะไมไ่ด้รับความเดือดร้อนเนื6องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสจุริต 

• การคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดที6ไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูจ้าง หรือบุคคลอื6นใดที6
รับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ ไมว่า่จะโดยการเปลี6ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรือสถานที6ทํางาน             สั6ง
พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื6นใดที6มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
บคุคลดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้เปิดชอ่งทางในการแจ้งเรื6องร้องเรียนสาํหรับพนกังานและบคุคลภายนอก 4 ชอ่งทาง ดงันี ̂
• จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ชัน̂ 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

• เวบ็ไซต์บริษัทฯ www.banpupower.com/complaints_handling 
• เวบ็ไซต์ภายในบริษัทฯ :  http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower) 
• E-mail: GNCchairman@banpupower.co.th and/or BPP_Comsec@banpupower.co.th 

บริษัทฯ ได้ติดตามอย่างสมํ6าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี สําหรับในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที6มีนัยสําคัญ ได้รับการพิจารณาและ
ดําเนินการแก้ไขผา่นทางกระบวนการระงบัข้อพิพาท ร้อยละ 100 
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นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิเรื6องการให้และรับขวญั ของที6ระลกึ หรือประโยชน์อื6นใด แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 

ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกรายงานการรับ

ของขวญัในระบบของบริษัทฯ ซึ6งถือเป็นหน้าที6ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทย่อย ที6ต้องทําความเข้าใจ

และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ทัง̂นี ̂เพื6อให้สอดคล้องกบัการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยงั

กําหนดเรื6องการให้และรับสนิบน รวมถงึการให้ของขวญัและการเลีย̂งรับรองทางธรุกิจไว้ในคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ ดงันี ̂

ข้อ 3.4 การให้และรับสนิบน  
1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้จดัส่งสินค้า ที6ปรึกษา และ ผู้ ที6

บริษัทฯ ทําธรุกิจด้วย  

2) ห้ามมิให้ผู้ บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที6ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื6นใดเพื6อจงูใจให้ปฏิบตัใินทางที6มิชอบ  

ข้อ 3.5 ของขวัญและการเลี Zยงรับรองทางธุรกจิ  
1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลี6ยงการให้หรือรับของขวญัหรือของกํานลัใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้ ที6บริษัทฯ ทําธุรกิจ

ด้วย เว้นแตช่ว่งเทศกาลในมลูคา่ที6เหมาะสม และไมเ่กี6ยวข้องกบัการผกูมดัทางธรุกิจ 

2) ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลี6ยงการให้หรือรับการเลีย̂งรับรองในลกัษณะที6เกินกวา่ปกติจากบคุคลที6บริษัทฯ ทํา

ธรุกิจด้วย 

พนกังาน 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จที6มีคณุค่ายิ6ง โดยกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อพนกังานไว้

ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที6จะให้การปฏิบตัิที6เป็นธรรมแก่พนกังานทุกชนชาติและภาษา ทัง̂ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ

แต่งตัง̂ โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนกังานอยูเ่สมอ  

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ซึ6งประกอบด้วย  

1) นโยบายการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Policy) ในการปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถิ6น

ประเพณี กฎระเบียบเกี6ยวข้องกับการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรในประเทศที6บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด 

2) นโยบายการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Policy) บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทน

พนักงานที6สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง̂ในระยะสัน̂และระยะยาว และยึดมั6นในการให้

ผลตอบแทนที6เป็นธรรมแก่พนกังาน ทัง̂ด้านเงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื6นที6เชื6อมโยงกบัการ

สร้างมูลค่าเพิ6มให้กับผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว นอกจากนี ̂เพื6อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับตลาด

ภายนอกได้ บริษัทฯ ได้มีการนําระบบบริหารค่าตอบแทนที6เป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบตัิใช้ ทัง̂นี ̂บริษัทฯ ได้จดัตัง̂

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและคณะกรรมการประเมินคา่งานขึน̂ เพื6อให้เกิดความโปร่งใสในทกุขัน̂ตอนการ

บริหารคา่ตอบแทน โครงสร้างคา่ตอบแทนของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบและแข่งขนัในตลาดแรงงานได้ อีกทัง̂มี

การสํารวจดชันีราคาผู้บริโภค ผลกระทบทางเศรษฐกิจที6จะมีผลกบัพนกังานและค่าจ้างกบับริษัทชัน̂นําในตลาด

อยา่งสมํ6าเสมอ  

3) นโยบายในการฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development Policy) เพื6อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเปา้หมาย

ธรุกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาของพนกังานทกุระดบั โดยจดัสรรงบประมาณ

สําหรับการพฒันาบคุลากรในทกุประเทศ ทัง̂นี ̂แนวทางการพฒันาศกัยภาพพนกังาน นอกเหนือจากการเรียนรู้จาก

การทํางานจริง (On-the-Job Training) อาทิ การอบรมเชิงปฏิบตัิการทัง̂ภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้

ผา่นชอ่งทางอิเลก็ทรอนิกส์ และการแบง่ปัน ประสบการณ์โดยผู้บริหาร เป็นต้น 
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นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายด้านการดําเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ6งแวดล้อมอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม เพื6อป้องกนัการสญูเสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื6องมาจากการ

ทํางาน และสามารถดรูายละเอียดเพิ6มเตมิในรายงานประจําปี หวัข้อ การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ  

ลกูค้า 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั6นที6จะแสวงหาวิธีการที6จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ6งขึน̂
ตลอดเวลา โดยกําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ ที6จะยดึมั6นในการรักษาและปฏิบตัิตาม

สญัญาที6ทําไว้กบัลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยการสง่มอบสินค้าและให้บริการที6มีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมาย

ของลกูค้าในราคาที6เป็นธรรม การให้ข้อมลูข่าวสารที6ถกูต้องเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ์ การปฏิบตัิตามเงื6อนไขต่าง ๆ ที6มี

ตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด การติดตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นที6วางใจของลกูค้า ตลอดจนการจดัให้มี

ระบบและกระบวนการที6ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี6ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้

คําแนะนําเกี6ยวกบัวิธีการใช้สนิค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ  

จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าที6เป็นภาครัฐ บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการใน

ท้องถิ6น การสร้างความน่าเชื6อถือกับชุมชนท้องถิ6น และการที6บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื6อง ทําให้

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและชมุชนท้องถิ6นว่าเป็นบริษัทฯ ผู้จดัหาพลงังานที6มีความพร้อมและมั6นคง นอกจากนี ̂

ยงัเน้นถึงการรักษาความลบัของลกูค้าและไม่นําไปใช้เพื6อประโยชน์โดยมิชอบ และการปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถิ6นที6บริษัทฯ 

ดําเนินธรุกิจอยู ่

คูค้่า/เจ้าหนี ̂

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ̂ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทฯ และตัง̂อยู่บนพืน̂ฐานของการได้รับผลตอบแทนที6เป็นธรรมต่อทัง̂สองฝ่าย หลีกเลี6ยงสถานการณ์ที6ทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง̂ปฏิบัติตามพันธะสญัญาที6ตกลงกันไว้  ให้ข้อมูลที6เป็นจริง และรายงานที6มีความถูกต้อง

รวมทัง̂การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง̂อยูบ่นพืน̂ฐานของความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ̂

1) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจา่ยผลประโยชน์ใด ๆ ที6ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ̂
2) กรณีที6มีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที6ไม่สจุริตเกิดขึน̂ ต้องเปิดเผยรายละเอียด

ตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ̂และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเร็ว 

3) ปฏิบตัิตามเงื6อนไขต่าง ๆ ที6ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที6ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื6อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

เจ้าหนีท̂ราบลว่งหน้า เพื6อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามคูมื่อจริยธรรม 

เนื6องจากบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) จึงได้นํานโยบายการ

จดัซือ̂ รวมถึงระเบียบการปฏิบตัิงานจดัซือ̂ ที6เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบันโยบายทางด้านบรรษัทภิบาลและคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ มาสู่แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ยังได้จัดตัง̂คณะกรรมการจัดซือ̂ เพื6อพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกผู้ ขายหรือผู้

ให้บริการ โดยมีเกณฑ์ซึ6งประกอบด้วย รายละเอียดคณุลกัษณะของคณุภาพของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ข้อมลูทาง

เทคนิค รายละเอียดและเงื6อนไขทางการค้า และข้อกําหนดการชําระเงินของสนิค้าหรือบริการจากผู้ขาย เป็นต้น  

คูแ่ขง่ทางการค้า 

บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที6จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้

สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี6ยวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้

ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทําลายชื6อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยบริษัท

ฯ ยึดมั6นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที6กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

ในปีที6ผา่นมาบริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ในเรื6องที6เกี6ยวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 



 

 

หน้า 102 

 

ชมุชนและสงัคม 
บริษัทฯ มีนโยบายที6จะดําเนินธุรกิจที6เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทาง
ธรุกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิ6งแวดล้อมไปพร้อมกนั และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที6จะยดึมั6นปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองที6ดี ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที6เกี6ยวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มั6นและพยายามยกระดบัคณุภาพของสงัคมอยา่ง
ตอ่เนื6อง ทัง̂ที6ดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยังดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที6ยั6งยืน (Sustainable Development Policy) เพื6อเทียบเคียง 
มาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานการเปลี6ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกําหนดแนว
ทางการปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ6งแวดล้อม ซึ6ง
ครอบคลมุการบริหารจดัการความเสี6ยงอนัเป็นผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที6อาจจะเกิดตอ่พนกังาน พนัธมิตร ทาง
ธรุกิจ สงัคม สิ6งแวดล้อม และชมุชนที6บริษัทฯ ดําเนินธรุกิจอยู ่ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื6อง บริษัทฯ ได้
สนบัสนนุกิจกรรมที6มีส่วนสร้างสรรค์สงัคมอย่างสมํ6าเสมอ และจดัสรรงบประมาณส่วนหนึ6งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื6อใช้
ดําเนินโครงการ CSR ทัง̂ในระดับท้องถิ6นและระดับองค์กร ทัง̂นี ̂รวมไปถึงโครงการ CSR ในประเทศที6บริษัทฯ     เข้าไป
ดําเนินธรุกิจด้วยทกุโครงการ 

ชอ่งทางในการตดิตอ่บริษัทฯ 
ผู้ มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความเหน็ผา่นชอ่งทางการสื6อสารกบับริษัทฯ ได้ดงันี ̂
ที6ตัง̂สํานกังานใหญ่:  ชัน̂ 26 อาคารธนภมูิ เลขที6 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
   แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์:   +66 2007 6000 
โทรสาร:   +66 2007 6060 
เวบ็ไซต์:   www.banpupower.com 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท: E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์: E-mail: investor_relations@banpupower.co.th 

หลักปฏบิตัทิี9 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี9ยงและการควบคุมภายในที9เหมาะสม 
นโยบายด้านการบริหารความเสี6ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้ความสําคญัในการบริหารความเสี6ยงที6เกี6ยวข้องทกุด้าน ครอบคลมุปัจจยัความเสี6ยงที6เกี6ยวข้องกบั 
วิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตัิการด้านอื6น ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที6อาจจะเกิด
ความเสี6ยงขึน̂ และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี6ยง มีการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและ
ผู้ รับผิดชอบที6ชดัเจน รวมทัง̂กําหนดมาตรการในการรายงานและการตดิตามประเมินผล  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงในระดบัจดัการ (Risk Management Committee) ซึ6งมี
หน้าที6นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบตัิตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี6ยงอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง̂ และในทกุ ๆ ระยะเวลาที6พบว่าระดบัความเสี6ยงมีการเปลี6ยนแปลง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงประกอบ
ไปด้วย 
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Chief Executive Officer
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   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี6ยง  

Chief Operating Officer (COO)   กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Finance and Strategy (CFO)  กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Business and Project Development  กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Engineering    กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Corporate Services    กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Company Secretary   กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Internal Audit    กรรมการบริหารความเสี6ยง 

Head of Asset Management   กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี6ยง 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที6ครอบคลมุทกุด้าน ทัง̂ด้านบญัชีและการเงิน ด้านการบริหาร การดแูล

ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที6เกี6ยวข้อง อีกทัง̂ยังมีกลไกการ

ตรวจสอบถ่วงดุลที6มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้ มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และทรัพย์สินของ

บริษัทฯ กํากบัดแูลให้สํานกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื6อให้

เกิดความเชื6อมั6นวา่ระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในเป็นหนึ6งในกลไกสําคญัที6จะขบัเคลื6อนธรุกิจให้เติบโตอยา่ง

ยั6งยืน สํานกังานตรวจสอบภายในทําหน้าที6สอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบตัิงานและระบบงานสําคญั 

ครอบคลมุหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี6ยวกบัระบบการควบคมุภายใน และการ

บริหารความเสี6ยง เพื6อพฒันากระบวนการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลศิ ให้สอดคล้องกบัการเตบิโตของธรุกิจและ

เศรษฐกิจที6เปลี6ยนแปลง 

หลักปฏบิตัทิี9 7 รักษาความน่าเชื9อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
ความขดัแย้งของผลประโยชน์  

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคัญที6จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว เพื6อ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื6อให้เป็นข้อปฏิบัติสําหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในการหลีกเลี6ยงการทํารายการที6เกี6ยวโยงกบัตนเองและผู้ ที6เกี6ยวข้องที6อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และในกรณีที6จําเป็นต้องทํารายการดงักลา่วจะต้องกระทําโดยมีราคาและเงื6อนไขเสมือน

การทํารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and at arm’s length) โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที6มีสว่นได้เสียในรายการ

นัน̂ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที6เกี6ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ

เปิดเผยข้อมลูรายการที6เกี6ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนี ̂คณะกรรมการบริษัทยงักําหนดข้อห้ามไมใ่ห้ใช้โอกาสหรือข้อมลูที6ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน

ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจที6แข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที6เกี6ยวเนื6อง รวมทัง̂ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื6อประโยชน์

ของตนในการซือ̂ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื6นเพื6อประโยชน์ในการซือ̂ขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที6

ผู้บริหารหรือพนกังาน มีส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที6เกี6ยวกบัข้อมลูที6ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการ

เจรจา ซึ6งงานนัน̂ ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื6อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ บุคคล

เหล่านัน̂จะต้องทําสัญญารักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
11

 ประธานเจ้าหน้าทีCบริหารของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง ตามแนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการ

บริษัท พ.ศ. 2558 ปับปรุงครั 7งทีC 2 พ.ศ. 2562 
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย  Market Sensitive Information และแนวปฏิบตัิในการจดัการข้อมลูลบัที6มีผลต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ6งถือเป็นหน้าที6ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน ที6ปรึกษา และบริษัทในเครือ ที6ต้องทําความ

เข้าใจและปฏิบตัติามโดยมีรายละเอียดตามหวัข้อที6ปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงันี ̂

1) จดัให้มีระบบควบคมุภายในเพื6อปอ้งกนัการรั6วไหลของข้อมลูลบั  

2) ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรผ่านการสื6อสารอย่างสมํ6าเสมอ เพื6อให้บุคคลที6เกี6ยวข้องตระหนกัถึงหน้าที6ในการ

รักษาความลบัของบริษัทฯ  

3) จํากัดจํานวนบุคคลที6สามารถเข้าถึงข้อมูลลบัให้น้อยที6สุดเท่าที6จําเป็น (Need to Know Basis) มีระบบควบคุม

คูส่ญัญาและผู้ให้บริการอื6นของบริษัทฯ ที6สามารถเข้าถงึระบบของบริษัทฯ ได้  

4) ระมดัระวงัในกรณีการรับหรือสง่ตอ่ข้อมลูให้แก่บคุคลที6สาม โดยทกุฝ่ายต้องตระหนกัรู้ถงึภาระหน้าที6ของตนในสว่น

ที6เกี6ยวข้องในการใช้และการควบคมุข้อมลูลบั 

5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุที6เหมาะสม 

การเปิดเผยข้อมลูกบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง̂ทางการเงินและด้านอื6นที6 เกี6ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที6ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ6าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที6แท้จริงของบริษัทฯ รวมทัง̂อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยจดัให้มีการปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที6เกี6ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนัน̂ บริษัทฯ จดัให้มีการสื6อสารไปยงัผู้ ถือหุ้นและนกั

ลงทุนผ่านช่องทางอื6น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที6สื6อสารโดยตรงกับผู้ ถือหุ้ น นัก

ลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง̂ในและต่างประเทศ ในขณะที6หน่วยงานสื6อสารองค์กรทําหน้าที6เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ของบริษัทฯ ไปยังผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั6วไปผ่านสื6อมวลชนและสื6ออื6น ๆ ทัง̂ในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน 

เพื6อให้กลุม่บคุคลดงักลา่วได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทั6วถงึและตรงเวลา 

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการนําเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์

หลกัทรัพย์ และสื6อมวลชน ดงันี ̂ 

ลาํดบั การเปิดเผยและการนําเสนอข้อมูล จาํนวนครัZง 
1 พบนกัลงทนุตา่งประเทศ (Road Show) 10 

2 พบนกัลงทนุในประเทศ (Local Road Show) 12 

3 จดัแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปี (Analyst Meeting) 4 

4 ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ" (Opportunity Day) เพื6อแถลงผลการดําเนินงาน

ประจําไตรมาส  

4 

5 การพบนกัลงทนุทัง̂ในประเทศและตา่งประเทศ (Company Visit) 4 

6 การให้ข้อมลูนกัลงทนุผา่น Conference Call 11 

7 การสมัภาษณ์ผู้บริหาร 8 

8 จดัแถลงขา่วแก่สื6อมวลชน (Press Conference) เพื6อชีแ̂จงผลประกอบการ 1 

9 การเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Press Release) เพื6อชีแ̂จงผลประกอบการและกลยทุธ์ธรุกิจ 5 

10 การนําผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุเข้าเยี6ยมชมกิจการ 1 

นอกจากนีไ̂ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ผา่นเวบ็ไซต์บริษัทฯ ที6 www.banpupower.com เพื6อให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่อื6น ๆ ได้

รับรู้ข้อมลูอยา่งเทา่เทียมและทั6วถึง ผู้สนใจสามารถติดตอ่สอบถามหรือขอข้อมลูตา่ง ๆ จากหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ได้

ที6โทรศพัท์หมายเลข 02-007-6000 โทรสารหมายเลข 02-007-6060 หรือ Email: investor_relations@banpupower.co.th 
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การดแูลเรื6องการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และได้กําหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู และความ

โปร่งใสของรายงานทางการเงินและการดําเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการ

เงินและข้อมลูอื6นที6เกี6ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที6ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื6อถือได้ และทนัเวลา

อยา่งสมํ6าเสมอให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนบคุคลทั6วไป คณะกรรมการบริษัทมุง่มั6นที6จะดแูลให้

มีการปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบที6เกี6ยวข้องเกี6ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดย

เมื6อกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารมีการเปลี6ยนแปลงการซือ̂ขายหุ้ นตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะต้องรายงานข้อมลูให้กบัหน่วยงานเลขานกุารบริษัททราบ และกําหนดให้มีการายงานการ

ถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารที6มีการเปลี6ยนแปลงเป็นประจําทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ̂กรณีที6กรรมการหรือผู้บริหาร ได้รับตําแหน่งครัง̂แรกจะมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ6ง

นบัรวมถงึคูส่มรสและบตุรที6ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ตลอดจนบคุคลที6เกี6ยวข้อง 

การดแูลเรื6องการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน̂ ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัการทํางานของพนกังานทกุระดบั ในหมวดวินยั

และลงโทษกําหนดวา่ พนกังานผู้ ใดไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนวินยัที6กําหนดไว้ ให้ถือวา่พนกังานผู้นัน̂ ทําผิดวินยัและต้องได้รับ

โทษตามลกัษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื6อเสียง ความเชื6อถือหรือ

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อนัเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนกังานผู้ ทําผิดจะได้รับโทษ

รุนแรงถึงขัน̂ไล่ออก ทัง̂นี ̂ในปี 2563 ที6ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ซือ̂ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู

ภายใน และการซือ̂ขายสินทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กําหนดเป็นข้อปฏิบตัิไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ในหวัข้อ “ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ” ในการดูแลเรื6องการใช้

ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นัน̂ บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกนัการรั6วไหลของข้อมลูภายใน บริษัทฯ ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในการเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ6งข้อมลู

ภายในที6ยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะหรือข้อมลูที6มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจหรือราคาหลกัทรัพย์ ในสว่นของกรรมการได้

มีกําหนดข้อปฏิบตัิไว้ในแนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครัง̂ที6 2 พ.ศ.

2562 และคูมื่อจริยธรรมธรุกิจดงันี ̂

1.  ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมลูที6ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื6องการ

ทําธรุกิจที6แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธรุกิจที6เกี6ยวเนื6อง 

2.  ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพื6อประโยชน์ของตนในการซือ̂ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื6นเพื6อประโยชน์

ในการซือ̂ขายหุ้นของบริษัทฯ 

3.  ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็น

กรรมการผู้บริหารหรือพนกังานไปแล้ว 

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้กําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที6จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที6แข่งขนักับ

บริษัทฯ หลีกเลี6ยงการทํารายการที6เกี6ยวโยงที6อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีที6จําเป็นต้องทํา

รายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้การทํารายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที6ยงธรรม เหมือนการทํารายการกับ

บคุคลภายนอก ทัง̂นี ̂กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที6มีสว่นได้เสียในรายการนัน̂จะต้องไมมี่สว่นร่วมในการพิจารณาอนมุตั ิ

หากรายการนัน̂เข้าขา่ยเป็นรายการที6เกี6ยวโยงกนัภายใต้ประกาศของหนว่ยงานที6เกี6ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานที6

มีส่วนได้เสียต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที6เกี6ยวโยงกนัของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่าง
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เคร่งครัด นอกจากนัน̂ในแนวปฏิบตัิของกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดแนวทางสําหรับกรรมการหากได้รับรู้ข้อมลูที6ยงัไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณะ นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้แจ้งงดการซือ̂ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารภายในระยะเวลา 30 วนั 

ก่อนประกาศงบการเงิน  

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology: IT) มาใช้ควบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบ

ควบคุมระดบัการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดบัต่าง ๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ และห้ามผู้บริหารและ

พนกังานเปิดเผยข้อมลูที6อยูใ่นระบบข้อมลูที6มีการปอ้งกนัใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถงึการเปลี6ยนแปลง ทําซํา̂ ลบทิง̂ หรือทําลาย

ข้อมูลที6มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที6กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที6มีส่วนร่วมในการ

ทํางานเฉพาะกิจที6เกี6ยวกบัข้อมลูที6ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึ6งงานนัน̂ ๆ เข้าขา่ยการเก็บรักษา

ข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื6อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านัน̂จะต้องทํา

สญัญารักษาความลบั (Confidentiality Agreement) กบับริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะและหน่วยงาน

กํากบัดแูลที6เกี6ยวข้อง 

การใช้ผู้สอบบญัชีนอกเครือขา่ยเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

เนื6องด้วยเกณฑ์การขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที6 ทจ.28/2551 เรื6อง การขออนุญาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที6ออกใหม ่ข้อ 18 (6)(ข) กําหนดให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที6ประกอบธุรกิจหลกัของ

บริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดย (1) ผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาตเว้นแตผู่้สอบบญัชีดงักลา่ว ไม่สามารถทํา

การสอบบญัชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ของประเทศที6บริษัทดงักล่าวจดัตัง̂ขึน̂ หรือ (2) ผู้สอบบญัชีท้องถิ6นซึ6ง

สงักดัสํานกังานสอบบญัชีที6เป็นเครือข่ายเดียวกนักบัสํานกังานสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของผู้ขออนุญาต โดยสํานกังาน

สอบบญัชีทัง̂สองแห่งนัน̂เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ของเครือข่ายดงักลา่ว ในปี 2563 บริษัทฯ ใช้ผู้สอบ

บญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที6ประกอบธรุกิจหลกัของบริษัทฯ ทัง̂หมดเป็นเครือขา่ย เดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

คือ เครือขา่ยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บ ริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญ ชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวมให้แก่บ ริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) ประจําปี 2563 ด้วยคา่สอบบญัชีเป็นเงินรวม 1,737,961 บาท  

ทัง̂นี ̂บคุคลหรือกิจการที6เกี6ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที6ผู้สอบบญัชีสงักดัข้างต้นไม่เป็นบคุคลหรือ

กิจการที6เกี6ยวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีว่าด้วยเรื6องการเปิดเผยข้อมลูเกี6ยวกบับคุคลหรือ

กิจการที6เกี6ยวข้อง 

2. คา่บริการอื6น (Non-Audit Fee) 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไมมี่คา่ใช้จา่ยที6เป็นคา่บริการอื6นจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

หลักปฏบิตัทิี9 8 สนับสนุนการ มีส่วนร่วมและการสื9อสารกับผู้ถอืหุ้น  
สทิธิของผู้ถอืหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่าง

ชดัเจน โดยกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที6

เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที6เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ในที6ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื6อตดัสนิใจในการเปลี6ยนแปลงนโยบายที6สําคญัของบริษัทฯ สทิธิในการเลือกตัง̂และถอดถอนกรรมการ 

สทิธิในการให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตัง̂ผู้สอบบญัชี และสทิธิในสว่นแบง่ผลกําไรในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจดัส่งข้อมลูสารสนเทศที6ครบถ้วน ชดัเจน เพียงพอ และ ทนัเวลา 

รวมถึงสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียง ในการประชมุ หรือมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ6งเข้าร่วมประชมุ 

หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ6งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที6ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง รวมทัง̂เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้แสดงความคดิเหน็ ขอคําอธิบาย หรือตัง̂คําถามได้อยา่งเทา่เทียมกนั  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื6องเพื6อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื6อบุคคล 

เพื6อเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ดําเนินการโดยประกาศผา่นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื6อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดย

เปิดรับเรื6องระหว่างวนัที6 1-30 ธันวาคม 2562 และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุขัน̂ตอนและวิธีการในการ

พิจารณาที6ชัดเจนและโปร่งใส ซึ6งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปี 2563 ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื6อ

บคุคลเพื6อเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  

นอกจากนัน̂ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื6อวนัที6 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง

ประชุม อาคารที6ตัง̂สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที6 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ̂ไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีกรรมการเข้าร่วม

ประชมุครบทัง̂ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง̂หมด โดยกรรมการจํานวน 4 คนจากทัง̂หมด 9 คน เข้าร่วมประชมุ

ผ่านสื6ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams) โดยคํานึงถึงความปลอดภยัด้านสขุภาพเพื6อลดผลกระทบที6อาจเกิดขึน̂กบั

ผู้ ถือหุ้น ทัง̂นี ̂เป็นไปตามพระราชกําหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสื6ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวนัที6 19 เมษายน 2563 และ

ได้มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ6งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จดัส่งหนงัสือ

เชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า และบริษัทฯ ยงัได้แสดงไว้ที6เว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ 30 วนั และภายหลงัการ

ประชมุ 14 วนั บริษัทฯ ได้นํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแสดงไว้ที6เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื6อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข 

หากเหน็วา่การบนัทกึมตกิารประชมุไมถ่กูต้อง สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วนั หลงัจากที6ได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
การประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ̂ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ̂ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศไทย ซึ6งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและ

ยกระดบัความรุนแรงมากขึน̂ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ส่งผลกระทบต่อทิศทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ใน

ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัสว่นรวมของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั เพื6อให้

ทันตามสถานการณ์ที6มีการเปลี6ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีมติให้เลื6อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 จากเดิมที6

กําหนดไว้วนัที6 2 เมษายน 2563 ทัง̂นี ̂เพื6อลดผลกระทบที6อาจเกิดขึน̂กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลื6อนการประชมุฯ รวมถงึสทิธิในการ

รับเงินปันผลของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยได้อาศยัมาตรา 115 วรรคสามแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 ที6ให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง̂ที6 5/2563 

เมื6อวนัที6 8 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน

สิน̂สดุวนัที6 31 ธันวาคม 2562 ที6ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว เพื6อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกนั

ของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ในเวลาต่อมาเมื6อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของประเทศไทยมีความคลี6คลายมากขึน̂ และหน่วยงานภาครัฐที6

เกี6ยวข้องได้ประกาศมาตราการควบคมุการแพร่ระบาด COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจงึได้มีมติให้จดัวนัประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2563 ใหมเ่ป็นวนัที6 19 มิถนุายน 2563 โดยบริษัทฯ มีมาตรการที6คํานงึถงึสขุภาพและความปลอดภยัสว่นรวม รวม

ไปถงึแนวทางปฏิบตัตินสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ̂ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ รวมถึงจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน

เพียงพอและทนัเวลา เพื6อการตดัสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง̂ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระ
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ต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชมุ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นเพื6อประกอบการพิจารณาในแต่ละ
วาระ  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชมุจํานวน 9 คน ซึ6งรวมถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทัง̂นี ̂บริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้สงัเกตการณ์อิสระจากสํานกังานกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วย นอกจากนัน̂ ประธานในที6
ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามข้อ
สงสยัตา่ง ๆ ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยประธานที6ประชมุสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคําอธิบายเกี6ยวกบั
การดําเนินงานของบริษัทฯ  

นอกจากนี ̂คณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยจดัสง่ข้อมลูสารสนเทศที6
ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.banpupower.com  

การปฏบิตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที9ดใีนเรื9องอื9นๆ  
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั6นที6จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที6ดี เพื6อให้การดําเนินงานของ            
บริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ6งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
บทบาทหน้าที6ตามหลักปฏิบัติของหลักการดูแลกิจการที6ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  รวมถึงได้
พิจารณาและทบทวนการนําหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ซึ6งสรุปประเด็นที6ยงั
ไมไ่ด้ปฏิบตั ิโดยจะได้นําไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบตัขิองบริษัทฯ ดงันี ̂ 

• สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง̂คณะ 
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทัง̂หมด 3 
คน เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที6ไมเ่ป็นผู้บริหาร 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาเป็นกรรมการอิสระ ซึ6งคณะกรรมการชดุดงักลา่วมีคณุสมบตัิ ความรู้ ความเชี6ยวชาญในด้านบรรษัทภิบาลและการ
สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทหน้าที6ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้
อย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ6งครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที6ทัง̂ด้านบรรษัทภิบาล
และการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

• คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ (มากกวา่ร้อยละ 50) 
แนวปฏิบตัิของบริษัทฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทัง̂หมด 3 คน 
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที6ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที6เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ6งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความ
เชี6ยวชาญในด้านดงักลา่ว ตามที6คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทหน้าที6ของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน
ไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ซึ6งครอบคลมุการปฏิบตัิหน้าที6ของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

• บริษัทฯ ควรจดัให้มีที6ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุ 3 ปี และเปิดเผยการดําเนินการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี 
แนวปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง̂คณะ รวมทัง̂
คณะกรรมการชดุย่อย และการประเมินรายบคุคลเป็นประจําทกุปี โดยบริษัทฯ ได้เริ6มการประเมินผลดงักลา่วเป็นครัง̂
แรกในปี 2560  โดยได้ใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง̂นีค̂ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ให้ยงัคงดําเนินการประเมินเป็นการภายใน 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาต่อผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ  และนายระวิ 
คอศิริ เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ6งปฏิบตัิหน้าที6ด้วยความเป็นอิสระ ครอบคลมุขอบเขตหน้าที6ตามที6ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที6ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีการประชมุทัง̂หมด 3 ครัง̂ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม
ประชมุครบทกุครัง̂ ซึ6งผลการปฏิบตังิานแบง่เป็น 2 ด้าน ดงันี ̂

การกาํกับดแูลกจิการที9ดแีละจริยธรรมทางธุรกจิ 

1. การส่งเสริมบรรษัทภบิาล 

• จดัแผนงานประจําปี 2563 ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื6อเป็นการสง่เสริมนโยบายนําไปสูก่ารปฏิบตัิและติดตาม
ในเรื6องการกํากบัดแูลกิจการ 

• จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลการ
ปฏิบตังิานรายบคุคล ประจําปี 2563 พร้อมทัง̂ร่วมประเมินผลและตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

• ปลกูฝังวฒันธรรมการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม โดยกําหนดให้การยดึมั6นในความถกูต้อง (Adhere to Integrity and 
Ethics) เป็นหนึ6งในคา่นิยมขององค์กร และเป็นหนึ6งในตวัชีว̂ดัผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานทกุคน 

• ยงัคงดําเนินการอย่างต่อเนื6องตามแนวปฏิบตัิเรื6องการให้-รับของขวญั การเลีย̂ง หรือประโยชน์อื6นใด ตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (No Gift Policy) และสื6อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทั6วทัง̂องค์กรรวมถงึผู้ ที6มีสว่นได้เสยีกบับริษัท เพื6อให้เกิดการนําไปปฏิบตัจิริง 

• จดักิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านหลกัจริยธรรมทางธุรกิจประจําปีหรือ CG Day ภายใต้รูปแบบงาน Awake Your 
CG ร่วมกบัหน่วยงานบรรษัทภิบาล ของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) รวมถงึการจดั Knowledge Sharing เรื6อง Anti-
corruption ให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

• อบรม BPP Crisis Communications ประจําปี 2563 จดัขึน̂เพื6อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้สามารถสื6อสาร
และรับมือกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง โดยได้นําแนวทางการจดัการและการควบคุมการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท มาใช้เพื6อให้กระบวนการสื6อสารทัง̂ภายในและภายนอกมีประสทิธิภาพมากขึน̂ 

2. การรับเรื9องร้องเรียน 
ในปี 2563 ข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลที6มีนยัสําคญัจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้รับการรับการพิจารณาและดําเนินการ
แก้ไขผ่านทางกระบวนการระงบัข้อพิพาท ร้อยละ 100 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถสง่เรื6องร้องเรียนได้ 4 
ชอ่ง ดงัตอ่ไปนี ̂
• จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ชัน̂ 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

• เวบ็ไซต์บริษัท www.banpupower.com/complaints_handling 
• Banpu Portal:  http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower) 
• E-mail: GNCchairman@banpupower.co.th and/or BPP_Comsec@banpupower.co.th 
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3. การประเมนิผลการปฏบิตักิารของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดําเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที6เหมาะสมที6จะใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ6งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้นําไปใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานกรรมการบริษัทประจําปี ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง̂คณะ คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย และกรรมการรายบคุคล  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้นําเสนอผลการประเมินประจําปีต่อที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ว่าใน

ภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง̂คณะ โดยคะแนนเฉลี6ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

คือ มีคะแนนเฉลี6ยรวม 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ และ

ได้แลกเปลี6ยนความคดิเหน็ระหวา่งกนัในที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื6อนําไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

สําหรับการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง̂ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจําปีเฉลี6ยอยู่

ในเกณฑ์ดีเยี6ยม คือ มีคะแนนเฉลี6ยรวม 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้รายงานผลการ

ประเมินฯ เป็นสว่นหนึ6งของการรายงานผลการปฏิบตังิาน ซึ6งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นรายปี 

นอกจากนี ̂กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นรายบคุคล ซึ6งผลการประเมินประจําปี มีโดยคะแนนเฉลี6ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี6ยม คือ มีคะแนนเฉลี6ยรวม 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 ทัง̂นี ̂คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมิน

พร้อมข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล และได้แลกเปลี6ยนความคิดเห็นระหวา่ง

กนัในที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื6อนํา ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

การสรรหาและตดิตามแผนสืบทอด 
1. การแต่งตั Zงกรรมการแทนกรรมการที9พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ในปี 2563 กรรมการที6พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร   2. นางสมฤดี ชยัมงคล   3. ดร.กิรณ ลมิปพยอม 

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคณุสมบตัิและผลการดําเนินงานที6ผ่านมาของกรรมการที6พ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระ โดยได้เสนอต่อที6ประชมุคณะกรรมการบริษัทในการให้ความเห็นชอบ เพื6อเสนอให้ที6ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุตัิให้กรรมการทัง̂ 3 ท่าน ที6พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ได้รับเลือกตัง̂กลบัเข้าเป็นกรรมการ

ตอ่ไปอีกวาระหนึ6ง 

นอกจากนี ̂ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้มีการปรับปรุงและจดัทําข้อมลูโครงสร้างความรู้ ความ

เชี6ยวชาญของกรรมการ (Skills Matrix) ทัง̂นี ̂เพื6อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ และทิศทางการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

2. การสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ให้ความสําคญัในการติดตามแผนสืบทอดตําแหน่ง เพื6อสรรหาบคุคลที6เหมาะสม

สําหรับการดํารงตําแหน่งผู้ บริหารระดับสูง โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รับรายงานความ

คืบหน้าแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) โดยมีแผนสืบทอดตําแหน่งที6

สมบรูณ์ ครบถ้วนและชดัเจนสาํหรับแตล่ะตําแหนง่ที6สาํคญัของบริษัท 
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ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาเห็นชอบในการแต่งตัง̂ดร.กิรณ ลิมปพยอม ให้ดํารงตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที6บริหารของบริษัท และเห็นชอบในการแต่งตัง̂นางสาวเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วย
ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน แทนนายสธีุ สขุเรือน และนายบรรจบ กิจพานิช ที6ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที6
อื6นๆ ในกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยกําหนดให้มีผลนับตัง̂แต่วันที6 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และได้นําเสนอให้ที6ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง̂ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง̂ที6 4/2563 เมื6อวนัที6 27 มีนาคม 2563  

             

 ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

                                                                          

 

         รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
      บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทัง̂หมดจํานวน 3 คน 

โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที6ไม่เป็นผู้ บริหาร 1 คน และกรรมการที6 เป็นผู้ บริหาร 1 คน ซึ6งเป็นผู้ ที6 มีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทัง̂ในและตา่งประเทศ จงึได้รับการแตง่ตัง̂จากคณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอือ̂อาภรณ์  ประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน พร้อมด้วยกรรมการอีก 2 คน คือ นายเมธี เอือ̂อภิญญกลุ และนางสมฤดี ชยัมงคล 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) พ.ศ.2558 กําหนดหน้าที6และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนโดยมีหน้าที6หลกัดงัตอ่ไปนี ̂

1) เสนอแนวทางจา่ยผลตอบแทน วิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื6นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่งๆ ที6คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง̂ 

2) พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื6นใด โดยคํานงึถงึหน้าที6และความรับผิดชอบของประธาน

เจ้าหน้าที6บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตังิาน เพื6อกําหนดผลตอบแทนการปฏิบตังิาน

ประจําปี 

3) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่งๆ เกี6ยวกบัคา่ตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกบัหน้าที6 ความ

รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดด้วย 

4) พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี6ยวกบัการขึน̂เงินเดือน และเงินรางวลัประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์อื6นใดของ

พนกังานบริษัท 

5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที6 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ให้สอดคล้อง

กบัภาวการณ์ 

6) จดัทํารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง̂ 

ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทัง̂สิน̂จํานวน 4 ครัง̂ โดยพิจารณาวาระต่างๆ ตามที6เลขานุการ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื6อพิจารณาและอนมุตัิต่อไป การ

ประชมุในปีที6ผา่นมามีสาระสาํคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ̂

• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากการปฏบิตังิาน 

ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี6ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานเจ้าหน้าที6บริหารและพนกังานทกุประเทศของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที6 ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานในปีที6ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ข้อมลูด้านเศรษฐกิจที6สําคญัและข้อมลูสํารวจ

ค่าตอบแทนของบริษัทชัน̂นําทัง̂ในประเทศและต่างประเทศ โดยเลขานกุารคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

ข้อมลูตา่งๆ ที6เกี6ยวข้องเพื6อประกอบการพิจารณาตอ่คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี6ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าวดําเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใส

สามารถจูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ ที6เกี6ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทัง̂สร้างผลประโยชน์และ

มลูคา่เพิ6มให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในปีตอ่ๆ ไป 

• แนวทางการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้มีสว่นร่วมในการกําหนดการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลได้จริงผ่านการปฏิบตั ิ

โดยทําหน้าที6พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี6ยวกบัตวัวดัผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที6บริหารในปี 2563 โดย

สะท้อนทิศทางการดําเนินงานของบริษัททัง̂ในระยะสัน̂และระยะยาวอย่างเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริง อีกทัง̂

เป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง̂ในและนอกองค์กร นอกจากนี ̂ยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธาน
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เจ้าหน้าที6บริหารในปี 2563 ในช่วงครึ6งปีแรกและครึ6งปีหลงั พร้อมทัง̂ให้คําเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื6อง

ดงักลา่ว 

• การปรับปรุงกระบวนการการปฏบิตังิาน 
ในปีที6ผา่นมา คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้ปรับเปลี6ยนวงรอบการพิจารณางบประมาณการขึน̂เงินเดือนประจําปี

และการจ่ายโบนสัผนัแปรของพนกังาน โดยดําเนินการให้เสร็จสิน̂ภายในปี 2562 เช่นเดียวกบัการปรับเปลี6ยนวงรอบการ

พิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที6บริหาร การปรับเปลี6ยนดงักลา่วสง่ผลดีตอ่ขวญัและกําลงัใจของพนกังาน อีก

ทัง̂เป็นแรงกระตุ้นให้พนกังานปฏิบตังิานอยา่งทุม่เทและเตม็ความสามารถในปีถดัไป 

• การปฏบิตังิานร่วมกับพนักงานและผู้บริหาร 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยังได้มีการเชิญผู้ บ ริหารที6 เกี6ยวข้องกับวาระที6 นําเสนอ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื6อให้ข้อมูลและคําอธิบายในรายละเอียดเพิ6มเติมเพื6อเป็นข้อมูลประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งสมํ6าเสมอ ซึ6งสง่ผลให้การพิจารณาตดัสินใจมีความถกูต้อง แม่นยํา

และทนัต่อสถานการณ์ อีกทัง̂เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที6ดีระหว่างคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและผู้บริหารของ

บริษัทฯ ทําให้การปฏิบตังิานของทัง̂สองฝ่ายมีความราบรื6นและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นอกจากนี ̂คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองในปีที6ผา่นมาในเรื6องคณุสมบตัิ หน้าที6

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันกับรายงานผลการ

ปฏิบตังิานคณะกรรมการชดุยอ่ยคณะอื6นเป็นประจําปี 

โดยสรุป ในปี 2563 ที6ผ่านมา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามบทบาท หน้าที6และความ

รับผิดชอบที6กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) พ.ศ.2558 และ

ตามที6ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อีกทัง̂ให้ข้อคิดเหน็ คําแนะนําที6เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งสมํ6าเสมอ 

 

                  ในนามคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

                                                                          

 

      ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์ 

  ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

                    บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบการณ์ที6

หลากหลายทัง̂ทางด้านการเงินและการบญัชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารความเสี6ยง วิศวกรรมศาสตร์ และธรุกิจพลงังาน จํานวน 3 

ทา่น ได้แก่ 

1) นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการตรวจสอบ 

3) ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวอรวรรณ ภนํูา̂ทรัพย์ หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีถงึภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที6ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที6กําหนดไว้

ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภารกิจอื6นๆ ที6ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเป็นอิสระ ตาม

แนวทางการปฏิบตัิที6ดีและสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการที6ดี มีระบบการบริหารความเสี6ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที6มีประสิทธิภาพ เพื6อ

เสริมสร้างมลูคา่อยา่งยั6งยืนให้แก่องค์กร โดยใช้หลกัการบริหารจดัการตามแนวคดิ Three Lines Model 12 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 10 ครัง̂ กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมครบองค์ประชมุทกุครัง̂ โดยได้ประชมุ

ร่วมกบัฝ่ายบริหาร หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในวาระที6เกี6ยวข้อง รวมทัง̂มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม พร้อมทัง̂ได้รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที6ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจําทกุไตรมาส สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัหิน้าที6ได้ ดงันี ̂

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที6สําคญัของรายงานทางการเงินราย

ไตรมาส และประจําปี 2563 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที6อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดยได้สอบทานประเด็นที6เป็นสาระสําคัญ รายการปรับปรุงบัญชีที6สําคัญ การ

ประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน รวมทัง̂ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบ

การเงินของผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคําชีแ̂จงจากผู้สอบบญัชี ฝ่ายบริหารและผู้ เกี6ยวข้องอย่าง

เพียงพอ สามารถทําให้เชื6อมั6นได้วา่ การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา

และเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน 

2.  การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการ

ควบคมุภายในจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบของกลุม่บริษัทฯ 

เป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทฯมีระบบ

การควบคมุภายในที6เพียงพอ เหมาะสมและมีประสทิธิผล ครอบคลมุทัง̂ในระดบัภาพรวมขององค์กรถงึระดบักิจกรรม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที6กํากบัดแูลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ

และงบประมาณประจําปี รวมถึงติดตามผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ ให้บริการตรวจสอบ

ภายใน (บมจ. บ้านปูฯ ซึ6งให้บริการตามสัญ ญ า Management Service Agreement) รวมทัง̂ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนีไ̂ด้ให้ข้อแนะนําและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

 
12

 แนวคดินี 7ได้มีการเปลีCยนชืCอจาก Three Lines of Defense เป็น Three Line Model เมืCอกรกฎาคม 2563  

ทีCมา: https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Three-Lines-Model.aspx#positionpaper 
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ภายในให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบในเชิงป้องกันและให้ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขใน

ประเด็นสําคญัอย่างทนัท่วงที โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามต่อฝ่ายบริหารอย่างสมํ6าเสมอ 

พร้อมทัง̂รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆที9เกี9ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัที6เกี6ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของกลุ่ม

บริษัทฯ โดยหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายทําหน้าที6ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนด โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อฝ่ายบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ6าเสมอ นอกจากนีบ̂ริษัทฯ ได้มีการรายงานด้านการบริหารความเสี6ยงและรายงานผล

การตรวจสอบภายในซึ6งครอบคลมุความเสี6ยงที6สําคญัด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Compliance Risk)  ในปี 2563 

บริษัทฯ ได้นําแอปพลิเคชนั C-RiM (Compliance Risk Management) มาใช้เพื6อกํากบัดแูลความเสี6ยงด้านการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในประเทศตา่ง ๆ ผา่นทางระบบออนไลน์  และระบบ Laws In-Hand เพื6อการ

รับทราบข้อมลูเกี6ยวกบักฎหมายและข้อบงัคบัลา่สดุจากทกุประเทศภายใต้กลุม่บริษัทฯ 

4.  การสอบทานรายการที9 เกี9ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายการที6เกี6ยวโยงกันหรือรายการที6อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบุคคลที6เกี6ยวโยงกัน เพื6อให้มั6นใจว่า บริษัทฯ 

ดําเนินการตามเงื6อนไขการค้าทั6วไปที6มีราคาและเงื6อนไขที6เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

คํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ มีสว่นได้เสียเป็นสําคญั มีความเป็นธรรมสมเหตสุมผลสอดคล้องตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) 

5.  การกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี9ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี6ยงและติดตามสถานการณ์ความเสี6ยงที6สําคญัอนัอาจสง่ผลกระทบตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทัง̂มีการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารจดัการความเสี6ยงสําคญัในด้านต่างๆ 

รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที6เปลี6ยนแปลงซึ6งส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยมีการวางแนวทางการ

ป้องกนั ซึ6งเน้นการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและสร้างความมั6นคงอย่างยั6งยืน สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์

และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที6เปลี6ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี6ยงอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรตามที6ระบไุว้ในนโยบายการบริหารความเสี6ยงและกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี6ยง ซึ6งได้รับอนมุตัิ

โดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจดัการประชมุเพื6อประเมินความเสี6ยงอยา่งสมํ6าเสมอ พร้อมทัง̂สื6อสารให้สว่นงาน

ต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพื6อนําไปปฏิบตัิเพื6อให้มีการจดัการและตอบสนองต่อความเสี6ยงได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี6ยง รวมถึงระดบัความเสี6ยงที6

ยอมรับได้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามที6ระบุไว้ใน “BPP Risk Management Policy and RMC charter” ซึ6งได้รับ

การอนมุตัติามมตทีิ6ประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

6.  การพิจารณาแต่งตั Zงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินที6บริษัทฯกําหนด ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน ความทนัตอ่เวลา 

คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี ทัง̂นีผู้̂สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูต้องตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื6อพิจารณา

และจะขออนมุตัใินที6ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตอ่ไป รายละเอียดดงันี ̂

 

 



 

 

หน้า 116 

 

1) นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร์  เลขที6  8435 และ/หรือ 

2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ6มพนูวฒันาสขุ  เลขที6 4599 และ/หรือ 

3) นายพงทวี รัตนะโกเศศ  เลขที6 7795 และ/หรือ 

4) นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์  เลขที6 6552 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ประจําปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ6งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที6

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จํากดั 

จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื6นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ ด้วยค่าสอบบัญชี 

จํานวนเงิน 1,737,961 บาท 

โดยสรุป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที6ตามที6กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ6งได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯด้วยความเป็นอิสระ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและวิจารณญาณอย่างระมดัระวงั รอบคอบ เพื6อ

ประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถกู

ต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับ

นโยบายการการกํากบัดแูลกิจการที6ดี มีระบบการบริหารความเสี6ยงที6เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ

ภายในที6มีประสิทธิผลเพียงพอ รวมทัง̂มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆที6เกี6ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อยา่งเหมาะสม 

 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

(นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

  



 

 

หน้า 117 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยั6งยืนโดยคํานึงถึงสิ6งแวดล้อม สงัคม 
และการกํากบัดแูลกิจการที6ดี (Environmental, Social, and Governance: EsG) ตลอดจนสร้างความสมดลุระหว่างการเติบโต 
ทางธุรกิจกบัการพฒันาชมุชนและสิ6งแวดล้อมทัง̂ในและนอกกระบวนการผลิต ตามปณิธานในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบ้านปู
ที6ว่า "อตุสาหกรรมที6ดีจะต้องพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและสิ6งแวดล้อม" โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชน การเคารพ
สทิธิมนษุยชน การอนรัุกษ์พลงังาน การรักษาสิ6งแวดล้อม และการมีสว่นร่วมของพนกังาน 

• ทกุกระบวนการดําเนินงานของบ้านป ูเพาเวร์ตัง̂อยู่บนพืน̂ฐานของความใสใ่จและคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่น
ได้เสียทุกกลุ่ม ตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานสากล นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจโดยยึดมั6นในหลัก
จริยธรรมและบรรษัทภิบาลและดํารงสถานะพลเมืองดีในทกุพืน̂ที6ที6เข้าไปดําเนินธรุกิจ 

• บ้านป ูเพาเวอร์มุ่งพฒันาชมุชนและสงัคมโดยรอบเพื6อตอบสนองความต้องการที6แท้จริงของชมุชน ด้วยการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกของชมุชนมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมเพื6อยกระดบัความเป็นอยู่ของชมุชนให้ดียิ6งขึน̂ ทัง̂ในระบบโครงสร้าง
พืน̂ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ และการศกึษา รวมถงึการรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถิ6น 

• นอกเหนือจากการพฒันาชมุชนแล้ว บ้านป ูเพาเวอร์ยงัดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื6อสนบัสนนุเยาวชน
ในด้านการศกึษาและการเรียนรู้ อนัจะนําไปสูก่ารวางรากฐานในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตอิยา่งยั6งยืน 

ในปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี6ปุ่ นเพิ6มอีก 2 แห่งเพื6อ
ตอบสนองนโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที6สะอาดขึน̂ โดยนอกจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะป้อนไฟฟ้าสู่
ภาคอตุสาหกรรมและชมุชนในท้องถิ6นนัน̂ ๆ แล้ว ยงัมีบทบาทสําคญัในการช่วยลดมลภาวะ ซึ6งนบัเป็นผลดีต่อสิ6งแวดล้อมและ
ชมุชนโดยรอบอีกด้วย 

10.2 นโยบายกจิกรรมเพื9อประโยชน์ต่อสังคมและสิ9งแวดล้อมในรอบปีที9ผ่านมา 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC บริษัทย่อยของบ้านป ูเพาเวอร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งเสริมและสนบัสนนุ
กิจกรรมด้านสงัคม การพฒันาชมุชน และการอนรัุกษ์สิ6งแวดล้อม รวมทัง̂กิจกรรมส่งเสริมการลงทนุในมณฑลที6บริษัทฯ เข้าไป
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื6องตามนโยบายของรัฐบาลจีน อนัจะนํามาสูค่วามสมัพนัธ์ที6ดีระหวา่ง 2ประเทศ และเป็นการดําเนินงาน
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บ้านป ูรวมทัง̂ยดึมั6นในแนวทางการเป็นพลเมืองที6ดี ในพืน̂ที6ที6
บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื6อง นอกเหนือจากการดําเนินงานที6เป็นมิตรกบัสิ6งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการ
ของชมุชนแล้ว BIC ยงัให้การชว่ยเหลอืและพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนในบริเวณใกล้เคียงผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ̂
• การพฒันาด้านการศกึษา 

ปี  2563 ถือเป็นปี ที6  13 ที6สํานักงานใหญ่ ของ BIC และโรงไฟฟ้าหลวนหนาน 
(Luannan) ได้ให้การสนบัสนนุแก่นกัเรียนที6มีความผิดปกติทางร่างกายที6โรงเรียนเดก็
พิเศษหลวนหนานบ้านป ูเมืองหลวนหนาน โดยในปีนีไ̂ด้มอบคอมพิวเตอร์จํานวน 8 
เครื6อง มูลค่ารวม 48,950 หยวน เพื6อพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนการเรียน
การสอนของทางโรงเรียน 
 
 
 
 

10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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• การสนบัสนนุความชว่ยเหลอืเพื6อปอ้งกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ̂ไวรัสโควิด-19 
จากการแพร่ระบาดของเชือ̂ไวรัสโควิด-19 ในจีน เมื6อต้นปี 2563 ที6ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคมในวงกว้าง BIC จึงเร่งให้ความช่วยเหลือทัง̂ในการมอบเงินบริจาคและสิ6งของ ประกอบด้วยการมอบถุงมือทาง
การแพทย์จํานวน 50,000 คู่ และหน้ากากอนามยัจํานวน 10,000 
ชิน̂ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ6ง เพื6อนําไปแจกจ่ายให้
เจ้าหน้าที6และคนไทยในนครอู่ฮั6น มณฑลหูเป่ ย์ เพื6อบรรเทา
ภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันโรคประจําบุคคล นอกจากนี ̂
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทัง̂ 3 แห่งของบ้านปู เพาเวอร์ยังได้
ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจํานวน 900,000 หยวน เพื6อสนับสนุนการ
ทํางานของเจ้าหน้าที6รัฐบาลในการตอ่สู้กบัวิกฤตโควิด-19 
 

• การพฒันาด้านกีฬา 
ในปี 2563 โรงไฟฟ้าเจิง̂ติ ง̂ (Zhengding) มอบทุนสนับสนุนจํานวน 
150,000 หยวน ให้แก่สโมสรเทเบิลเทนนิสแห่งชาติเมืองเจิง̂ติง̂ เพื6อ
สนับสนุนการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาของสโมสรเหอเป่ย-
บ้านปู ฟิตเนส คลบั หรือชื6อเดิมคือ สโมสรบ้านปู  เทเบิล เทนนิส คลบั 
ซึ6งโรงไฟฟา้เจิง̂ติง̂ได้ให้การสนบัสนนุสโมสรดงักลา่วมาแล้ว 17 ปี 
 
 

ประเทศไทย  
• โรงไฟฟา้บีแอลซีพี  

โรงไฟฟา้บีแอลซีพี ซึ6งดําเนินงานโดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั บริษัทร่วมทนุของบ้านป ูเพาเวอร์ ได้จดักิจกรรม
เพื6อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ชมุชนและหนว่ยงานราชการ ให้ข้อมลูขา่วสารด้านการดําเนินงาน และรับข้อเสนอแนะอยา่ง
ตอ่เนื6องในทกุไตรมาส อีกทัง̂ยงัดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยมุง่เน้นด้านการอนรัุกษ์สิ6งแวดล้อม และ
กิจกรรมด้านการพฒันาสงัคมและชมุชน โดยในปี 2563 มีกิจกรรมสําคญั ดงันี ̂

กิจกรรมอนุรักษ์สิ6งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
มุ่งเน้นการพฒันาและวิจยัเพื6อค้นหารูปแบบการ
ดํ าเนินธุรกิจที6 เป็นมิตรกับสิ6 งแวดล้อม  เช่น 
โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการนํานํา̂มนัไบ
โอดีเซลมาใช้ทดแทนนํา̂มันดีเซลในการจุดเตา
หม้อต้มนํา̂ของโรงไฟฟ้า การนําเถ้าหนักมาเผา
ไห ม้ อี ก ค รั ง̂ เพื6 อ ล ด ก ารใช้ เชื อ̂ เพ ลิ งแล ะใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โครงการผลิตนํา̂จืดจากนํา̂
ทะเลด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis เพื6อ
ลดการใช้นํา̂จืดในพืน̂ที6และบรรเทาภาวะการขาดแคลนนํา̂ โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั6น โดยความร่วมมือกับ
องค์การ 
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บริหารจดัการก๊าซเรืนกระจก (องค์การมหาชน) และกรมป่าไม้ โครงการเพาะเลีย̂งหอยแมลงภู่แบบแขวนและเพาะพนัธุ์

สตัว์นํา̂แก่ชาวประมง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงและโครงการอิฐบล็อกปูพืน̂ โดยกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชมุชนเขาไผ ่เป็นต้น 

นอกจากนัน̂ ในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังได้จัดพิธีเปิดและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนํา̂ 

จังหวดัระยองที6ได้ทําการปรับปรุงและซ่อมแซมใหม่หลงัจากได้เปิดใช้งานครัง̂แรกไปเมื6อปี 2555 ให้แก่เทศบาลนคร

ระยอง พร้อมจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื6อปลกุจิตสํานึกและสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ภายใต้ชื6องาน "BLCP สรรค์สร้างปล่อย ปลกูป่าชายเลน" โดยในงานมีกิจกรรมปล่อยพนัธุ์สตัว์นํา̂ ได้แก่ กุ้ งกลุาดํา และ

แม่พันธุ์ปูม้าและลูกปูม้า จํานวน 3 ล้านตวั โดยได้รับซือ̂พันธุ์สตัว์นํา̂มาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สตัว์นํา̂บ้านพยูน ภายใต้

วิสาหกิจชมุชนชมรมประมงเรือเล็กพืน̂บ้านอําเภอเมืองและอําเภอบ้านฉางสามคัคี เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กบั

กลุ่มประมงอย่างต่อเนื6อง นอกจากนีย̂งัมีกิจกรรมเยี6ยมชมศนูย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนํา̂ จงัหวดัระยอง 

และร่วมเก็บขยะในแมนํ่า̂บริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนํา̂อีกด้วย 

กิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดําเนินกิจกรรมด้านการพฒันาสงัคมและชุมชนอย่างต่อเนื6อง โดย

มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง โครงการพฒันา

ช่างเทคนิศสาขาไฟฟ้าควบคมุ และโครงการมอบทนุการศกึษากบับีแอลซีพี นอกจากนี ̂ในปี 2563 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้

ดําเนินโครงการ "ทําด้วยใจ ห่วงใยสงัคม" เพื6อสง่เสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนตัง̂แตเ่กิดวิกฤตโควิด-19 จนถึงปัจจบุนั 

ด้วยการว่าจ้างชุมชนผลิตหน้ากากผ้า และ Face Shield เพื6อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้าน

สาธารณสขุ หนว่ยงานภาครัฐ และประชาชนที6ได้รับความเดือดร้อน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
• โรงไฟฟา้เอชพีซ ี

โรงไฟฟ้าเอชพีซี ภายใต้การดําเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จํากดั ซึ6งเป็นบริษัทร่วมค้าของบ้านป ูเพาเวอร์ใน สปป.

ลาว มีพนัธกิจหลกัในการพฒันารายได้และคณุภาพชีวิตของครอบครัวที6ต้องโยกย้ายถิ6นฐานไปยงัพืน̂ที6ที6รัฐบาลจดัสรรให้ 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื6อให้ครอบครัวเหล่านัน̂พ้นจากความยากจนภายในเวลา 3 ปี มีเป้าหมายว่ารายได้ของแต่ละ

ครอบครัวต้องเพิ6มขึน̂ร้อยละ 150 ภายใน 10 ปี และรายได้ของประชาชนในเมืองหงสาจะต้องสงูกว่าขีดความยากจน 

ด้วยเหตนีุ ̂โรงไฟฟ้าเอชพีซีจึงได้ออกแผนพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคมอย่างรอบด้าน ได้แก่ การพฒันาศนูย์การเรียนรู้

ด้านเกษตรกรรมในที6สงู โครงการสง่เสริมอาชีพทางเลือกให้แก่ชมุชน การจดัตัง̂สหกรณ์ชมุชน การสร้างกลไกเพื6อเตรียม

ความพร้อมของชมุชนในการรับมือกบัเหตฉุกุเฉินต่าง ๆ ที6อาจเกิดขึน̂ การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในชมุชนที6ทํางาน

ภายในเหมือง กิจกรรมปลูกป่าเนื6องในวันสิ6งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และวันปลูกต้นไม้แห่งชาต ิ

(National Planting  Day โครงการจิตอาสาให้ความรู้ด้านสิ6งแวดล้อมแก่นกัเรียนในชมุชน และกิจกรรมทอดกฐินประจําปี 

เพื6อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน นอกจากนั ̂ในปี 2563 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนในเชิงรุกยังได้ดําเนิน

มาตรการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ให้แก่ 10 หมู่บ้านรอบพืน̂ที6โรงไฟฟ้า รวมถึงสนับสนุน

หน่วยงานสาธารณสขุเมืองหงสาในการตรวจวดัและคดักรองสขุภาพของพนกังานและชาวบ้านในพืน̂ที6เพื6อเฝา้ระวงัการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 
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ประเทศญี9ปุ่น 
Banpu Japan K.K. หรือ BJP เป็นบริษัทในเครือบ้านปู เพาเวอร์ ที6ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนและธุรกิจ

เทคโนโลยีพลงังานในประเทศญี6ปุ่ น โดยการบริหารงานผ่านบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั BJP ยึดมั6นแนวทางการเป็นพลเมืองดี

ในทุกพืน̂ที6ที6เข้าไปดําเนินธุรกิจรวมถึงให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ6งแวดล้อม จึงส่งเสริมและ

สนบัสนนุกิจกรรมด้านการพฒันาชมุชน โดยในปี µ∂∑∏ ได้มีกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ̂

• การสนบัสนนุความชว่ยเหลอืเพื6อปอ้งกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ̂ไวรัสโควิด-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี6ปุ่ น BJP ได้ให้การสนบัสนนุสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโตเกียว เพื6อ

อํานวยความสะดวกแก่แรงงานไทยจํานวน 85 รายในการเดินทางกลบัประเทศไทย โดยการเป็นเจ้าภาพจดัหาอาหารและ

ร่วมต้อนรับคนไทยก่อนเดินทางกลับจากสนามบินฮาเนดะ และยังได้มอบถุงยังชีพจํานวน 500 ถุงให้แก่สถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื6อแจกจ่ายให้กับคนไทยในญี6ปุ่ นที6ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 

และกลุ่มคนไทยที6ตกค้างอยู่ในญี6ปุ่ นเนื6องจากไม่สามารถเดินทางกลบัประเทศไทยได้ นอกจากนี ̂ยงัได้มอบหน้ากาก

อนามยั N-π∂ จํานวนรวม 6,000 ชิน̂ให้แก่องค์กรด้านสาธารณสขุ 3 แห่ง ได้แก่ Tokyo Women's Medical University 

Hospital, Japanese Red Cross Society และ Japan Medical Association เพื6อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้

ทํางานได้อยา่งเตม็ความสามารถและมีความปลอดภยั 

• กิจกรรมพฒันาสงัคมและชมุชน 

ในปี 2563 B JP ได้ร่วมบริจาคเงินจํานวน 500,000 เยน เพื6อสนบัสนนุการสร้างเว็บไซต์ "โครงการแกะรอยไดโนเสาร์บน

เกาะฮอกไกโด" โดยประสานงานผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกะวะ โครงการนีมี̂วัตถุประสงค์เพื6อส่งเสริมการเรียนรู้

เส้นทางของไดโนเสาร์ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เดิมทีโครงการนีต̂ัง̂ใจให้เป็นการสํารวจไดโนเสาร์และฟอสซิลตามเมืองตา่ง ๆ 

ในพืน̂ที6จริง แตเ่นื6องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้เปลี6ยนแนวทางเป็นการเรียนรู้ผา่นเวบ็ไซต์แทน 
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บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ให้ความสําคญัตอ่การควบคมุภายในและการบริหารความเสี6ยงโดยมุง่เน้นให้มีระบบการ

ควบคุมภายในที6ครอบคลมุกิจกรรมสําคญัอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทัง̂นีเ̂พื6อสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลวุตัถุประสงค์และ

เป้าหมายทางธุรกิจที6กําหนดเพื6อการเติบโตอย่างยั6งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กํากับดแูลกิจการโดยยึดหลกั

บรรษัทภิบาลและความโปร่งใส มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารจดัการที6มีการถ่วงดลุอย่างเหมาะสม มีนโยบายและแนวทาง

ในการปฏิบตัิงานสําคญัที6ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการบริหารความเสี6ยงที6มีประสทิธิภาพ มีระบบการควบคมุภายใน

ที6ครอบคลมุกิจกรรมหลกัอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ มีระบบสื6อสารและการจดัการข้อมลูที6มีประสิทธิภาพ

และปลอดภยั พร้อมทัง̂มีกระบวนการตดิตามผลการดําเนินงานที6เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที6อยา่งเป็นอิสระในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความ

เพียงพอของการควบคมุภายใน ที6จดัทําโดยฝ่ายบริหาร เมื6อวนัที6 18 มกราคม 2564 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื6อ

พิจารณา ทัง̂นี ̂คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ผ่านการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี6ยง ซึ6งครอบคลมุกิจกรรมหลกัตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทบ้านป ูเพาเวอร์ฯ เพื6อให้เกิด

ความเชื6อมั6นได้วา่มีการปฏิบตัิงานที6มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที6

เกี6ยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจและนโยบายตา่ง ๆ อยา่งเคร่งครัด รวมถงึมีความโปร่งใสในการทําธรุกรรมกบับคุคลที6เกี6ยวโยงกนั มี

ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และรายงานอื6น ๆ ที6มีความถกูต้องและเชื6อถือได้ ซึ6งจะส่งเสริมให้บริษัทฯ  สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์ตามพนัธกิจและกลยทุธ์ที6กําหนด 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื6อวนัที6 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ที6จดัทําโดยฝ่ายบริหาร โดยอิงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO 2013) ซึ6งครอบคลมุ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี6ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบ

สารสนเทศและการสื6อสารข้อมูล และระบบการติดตาม จากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที6

เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง̂มีการบริหารความเสี6ยงที6เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง̂ในระดบัภาพรวมของ

องค์กรถึงระดบักิจกรรม ซึ6งทําให้เชื6อมั6นว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายที6กําหนด  การบริหารจดัการระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคมุภายใน ดงันี ̂

1. การควบคุมภายในองค์กร  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั6นและสง่เสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที6ดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพื6อเพิ6ม

โอกาสที6บริษัทฯ จะบรรลเุป้าหมายที6กําหนดไว้ บริษัทฯ มีการปรับผงัโครงสร้างองค์กรใหม่เมื6อต้นปี 2563 ให้เป็นไปในรูปแบบ 

“Product-based approach”’ ซึ6งเน้นความสําคญัในเรื6องสายธุรกิจที6มีความหลากหลาย โดยจดัให้มีสายบงัคบับญัชาที6ชดัเจน

และแบ่งแยกหน้าที6ในส่วนงานที6สําคัญด้วยการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator (KPI), 

Delegation of Authority (DoA) อยา่งชดัเจน เพื6อให้การจดัการและการปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง̂เพื6อให้เกิด

การตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั มีการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานสําคญัต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทัง̂มีการ

ทบทวนและปรับปรุงอยา่งสมํ6าเสมอให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมที6เปลี6ยนแปลงทัง̂ภายในและภายนอก  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร มีระบบการให้

ผลตอบแทนที6เหมาะสม เชื6อมโยงกับผลสําเร็จของงาน ส่งเสริมและให้ความสําคญักับการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีBยง 
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บคุลากร เพื6อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผล มีการจดัทําแผนพฒันารายบคุคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร และ

การหมนุเวียนตําแหน่งงานตา่ง ๆ รวมถงึมุง่มั6นให้พนกังานทกุคนเข้าใจและนําวฒันธรรมองค์กรบ้านป ูฮาร์ท (Banpu Heart) ซึ6ง

ประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั6นยืนหยัด (Committed) และสร้างความเข้าใจต่อการ

เปลี6ยนแปลง มาปฏิบตัิใช้อย่างจริงจงั เพื6อนําพาให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั6นคง นอกจากนีบ̂ริษัทฯ มีการทบทวนวิธีการ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ผ่านกิจกรรมที6เรียกว่า “HR Quality Assurance Review 

(HR-QAR)” และมีการนําผลการทบทวนดงักลา่วมาปรับปรุงกระบวนการการปฏิบตักิารให้ดีขึน̂อยา่งตอ่เนื6อง 

ทัง̂นีบ̂ริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัและมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความซื6อสตัย์สจุริต โปร่งใส โดยยดึหลกัการกํากบัดแูล

กิจการที6ดีและมีจริยธรรม มีโครงสร้างการบริหารจดัการที6มีการถ่วงดลุอย่างเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี6ยวกบั

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และมีช่องทางรับเรื6องร้องเรียนหรือข้อมลูเกี6ยวกบัการทจุริต (Whistleblower) รวมถึงจดัทําแนว

ปฏิบัติเรื6องการให้-รับของขวัญ การเลีย̂งรับรอง หรือประโยชน์อื6นใด สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั6น 

(Standard Practice Manual) 

2. การประเมนิความเสี9ยง 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การบริหารความเสี6ยงและการเตรียมความพร้อมตอ่สถานการณ์ภายใต้การเปลี6ยนแปลงจากปัจจยัทัง̂

ภายในและภายนอกที6จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองค์กร มีการกําหนด

นโยบายด้านการบริหารความเสี6ยงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ6งได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทัง̂มีการจดัตัง̂

คณะกรรมการบริหารความเสี6ยงซึ6งทําหน้าที6กําหนดแนวทางการบริหารความเสี6ยง พร้อมทัง̂กํากบัดแูลและติดตามการบริหาร

ความเสี6ยงให้มีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

ฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความเสี6ยงซึ6งครอบคลมุการประเมินความเสี6ยง

ในทุกด้านทัง̂ที6เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อาทิ ความเสี6ยงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการทจุริตคอร์รัปชนั  โดยการประเมินความเสี6ยงดงักล่าวครอบคลมุถึง

การประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของผลกระทบและขนาดของผลกระทบที6อาจเกิดขึน̂โดยมีทีมบริหารความเสี6ยงภายใต้ฝ่าย

บริหารสินทรัพย์ทําหน้าที6ติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี6ยงทัง̂จากบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการ

ร่วมค้า พร้อมทัง̂รายงานสถานการณ์บริหารความเสี6ยงสําคญัตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี6ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส 

บริษัทฯ กําหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที6ติดต่อประสานงานร่วมกบัทีมงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื6อติดตาม

ดแูลผลการบริหารจดัการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ให้เป็นไปในทิศทางและเปา้หมายที6บริษัทฯ กําหนดไว้ ทัง̂ในแผนกล

ยทุธ์และแผนดําเนินงาน เชน่ การสอบทานแผนธรุกิจของบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี6ยง การ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น อีกทัง̂มีตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื6อทําหน้าที6กํากบัดแูล

การดําเนินงาน ติดตามและสอบทานผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง̂นี ̂เพื6อรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี6ยง ซึ6งมีหน้าที6ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี6ยง พร้อม

ทัง̂กํากบัดแูลและติดตามการบริหารความเสี6ยงสําคญัในภาพรวมขององค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนกังานทกุหน่วยงานมีส่วน

ร่วมในการประเมินปัจจยัและกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี6ยงให้อยู่ในระดบัที6ยอมรับได้ พร้อมทัง̂ติดตามสถานะของความ

เสี6ยงที6สําคญัอย่างจริงจงั โดยครอบคลมุความเสี6ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบตัิงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย เทคโนโลยี

สารสนเทศ การทจุริตคอร์รัปชนั และความเสี6ยงต่อชื6อเสียงองค์กร โดยมีการรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี6ยงต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี6ยง ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 
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บริษัทฯ ให้ความสําคญัอย่างต่อเนื6องในประเด็นสําคญัด้านสิ6งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาลที6เกี6ยวข้องกบับริษัท หรือ ESG 

(Environment, Social and Governance) โดยกําหนดให้มีการระบคุวามเสี6ยงด้านการเปลี6ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ความเสี6ยง

ด้านการจดัการนํา̂ ความเสี6ยงด้านสทิธิมนษุยชน ความเสี6ยงทางภยัไซเบอร์ ความเสี6ยงด้านคอร์รัปชนั รวมถงึความเสี6ยงเกี6ยวกบั

การไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงและหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้กําหนด

มาตรการรองรับไว้ในแผนงานระยะสัน̂ แผนกลยทุธ์ขององค์กร 

นอกจากนีบ̂ริษัทฯ ได้จัดทําระบบ C-RiM (Compliance & Risk Management)  ซึ6งเป็นระบบที6พัฒนาขึน̂เพื6อกํากับดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี6ยงขององค์กรในประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ทัง̂นีเ̂พื6อให้การติดตามดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทยอ่ยมีประสทิธิภาพดียิ6งขึน̂ 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคมุภายในที6ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดมาตรการควบคมุในระดบัองค์กร

และระดบักระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้าผา่นทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานตา่งๆ เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร โดยพิจารณาถึงสิ6งที6อาจจะมากระทบต่อแผนดําเนินการ ระบถุึงมาตรการควบคมุในปัจจบุนัและประเมินหา

แนวทางหลีกเลี6ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี6ยงของบริษัทฯ ซึ6งได้มีการทบทวนนโยบายและ

กระบวนการปฏิบตัิอย่างสมํ6าเสมอ ในกรณีที6พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบตัิงานไม่เหมาะสมกบัการดําเนินงานจริงใน

ปัจจบุนั ทางผู้บริหารจะดําเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงาน เพื6อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที6

เปลี6ยนแปลงไป 

บริษัทฯ มีการบริหารติดตามและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และคูมื่อการปฏิบตัิงาน

ต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด มีการแบ่งแยกหน้าที6อย่างชัดเจนเหมาะสม สามารถ

ตรวจสอบซึ6งกนัและกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีการกระจายอํานาจการบริหาร และกําหนดอํานาจอนมุตัิที6ชดัเจน มีดชันีชีว̂ดัผล

การปฏิบตัิงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที6เชื6อมโยงกบัเปา้หมายของบริษัทฯ  มีการดแูลปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

ไม่ให้ถูกนําไปใช้เพื6อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง̂มีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที6เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยงัมีการพฒันาระบบงาน Electronic และจดัทําเป็น Workflow ตา่งๆ เพื6อปอ้งกนัไมใ่ห้มีข้อผิดพลาดและเกิด

การละเลยในการปฏิบตังิานที6สาํคญั 

นอกจากนี ̂บริษัทฯ ยังได้กําหนดนโยบายการทํารายการเกี6ยวโยงกัน (Related Parties Transaction) โดยพิจารณารายการ

เสมือนเป็นรายการที6กระทํากับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis) ซึ6งกําหนดให้รายการที6เกี6ยวโยงกันต้องมีเงื6อนไข

การค้าที6มีราคาและเงื6อนไขที6เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มี

สว่นได้เสยีเป็นสาํคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการสื9อสารข้อมูล  
บริษัทฯ ได้พฒันาระบบสารสนเทศที6มีประสิทธิภาพและความปลอดภยั สอดคล้องตามกฎหมายที6เกี6ยวข้องกบัระบบสารสนเทศ 

เพื6อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั6งยืนและปรับตวัให้เข้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และการเปลี6ยนแปลงอนัเนื6องมาจาก

เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Disruption) โดยนํา Technology 4.0 Enablers มาใช้ เพื6อสนบัสนนุ Business Transformation เช่น 

ระบ บ  Smart Energy Trading โด ยใช้  Artificial Intelligence (AI), ระบ บ  Monitoring Power Plants ด้ วย  AI+Internet of 

Things (AIoT), และ Product Development & Customer Support ด้วย Big Data Analytics ซึ6งเป็นองค์ประกอบที6สําคญัมา

ใช้ในการปฏิบตัิงานและการควบคมุทั6วไปของระบบสารสนเทศ ตามแผนดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชั6น ( Digital Transformation) ทัง̂นี ^

เพื6อสนบัสนุนการปรับปรุง/เปลี6ยนแปลงและพฒันาธุรกิจจาก Traditional Energy Business เข้าสู่ New Ecosystem Energy 

Business นอกจากนี ̂บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทันสมัย ด้วย Modern Workplace Technology เพื6อ

สนบัสนนุ Agility Way of Work ให้มีความคล่องตวัสงู รวมทัง̂ตอบสนองสถานการณ์ COVID-19 ซึ6งเป็นตวัเร่งทําให้เกิด Work 
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From Home และจะกลายเป็นรูปแบบใหมข่องการทํางาน   อยา่งไรก็ตาม จากการที6บริษัทฯ ได้ใช้ Digital Technology เป็นสว่น

สนบัสนนุการขบัเคลื6อนธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสี6ยงของ Cyber Threat จึงได้ตัง̂คณะทํางานเพื6อประเมินความเสี6ยงให้

ครอบคลุมทัง̂ Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) โดยยกระดับการจัดการความเสี6ยงจาก 

Cyber Security สู่ Cyber Resilience และได้มีการรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนีบ̂ริษัทฯ 

ได้เริ6มการนํามาตราฐาน ISO 27001 เข้ามาใช้  เพื6อยกระดบัของระบบการบริหารจดัการความมั6นคงปลอดภยัของสารสนเทศให้

ได้มาตรฐาน เพิ6มความเชื6อมั6นให้กบัลกูค้า และปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อกฏหมายที6เกี6ยวข้อง ทัง̂ในประเทศไทยและทกุประเทศที6

บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงเพื6อให้สอดคล้องกบัความเสี6ยงจาก Cyberthreat โดยการบริหารความเสี6ยงและกํากบัดแูลใน

เรื6อง Cybersecurity ในลกัษณะ End-To-End  ครอบคลมุตัง̂แต่อปุกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึง Data Platform ปลายทาง รวมถึง

ยงัคงใช้ Agility Way of Work ในการทํางานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และได้เพิ6มหลกัการ Security by 

Design & Privacy by Default เข้าไปอยูใ่นทกุขัน̂ตอนของการพฒันา Digital Product ตัง̂แตเ่ริ6มต้นจนถงึการควบคมุคณุภาพ  

บริษัทฯ ยงัมีระบบในการจดัเตรียมและจดัเก็บข้อมลูที6สําคญัสําหรับคณะกรรมการเพื6อใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างถกูต้อง

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที6เหมาะสม รวมถึงได้จดั Board Retreat เป็นประจําทกุปีเพื6อเป็นอีกช่องทางใน

การหารือและแลกเปลี6ยนข้อคิดเห็นระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหาร สําหรับการสื6อสารภายในองค์กร บริษัทฯ มีชอ่งทาง

การสื6อสารที6มีประสทิธิภาพ เชน่การสื6อสารผา่นทาง Website, อิเลกทรอนิกส์เมล(Outlook) การเดินสายประชาสมัพนัธ์ และการ

เรียกประชุมพนักงาน (Town Hall) รวมถึงมีการประชุมร่วมกันเพื6อให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานบรรลุตาม

เป้าหมายที6กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมความปลอดภัยด้วยการกําหนดสิทธิúในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่าง ๆ ตามหลกัการ

แบง่แยกหน้าที6และการใช้งาน สําหรับบคุคลภายนอก บริษัทฯ มีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และฝ่ายสื6อสารองค์กรทําหน้าที6เปิดเผยและสื6อสาร

ข้อมลูแก่ผู้ มีสว่นได้เสยีอยา่งทั6วถงึและเทา่เทียมกนัผา่นชอ่งทางของบริษัทฯ 

นอกจากนี ̂บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการสื6อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื6อให้บุคคลต่างๆ ทัง̂จากภายในและภายนอกบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี6ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย อาทิ จดหมาย ส่งถึง เลขานุการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เวบ็ไซต์บริษัทและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  

5. ระบบการตดิตาม 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานในระดบับริหารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหวัหน้า

งานและผู้บริหารของสายงาน รวมทัง̂มีการประชมุผู้บริหารเพื6อติดตามผลการดําเนินงานวา่เป็นไปตามเปา้หมายที6กําหนดหรือไม่

อย่างสมํ6าเสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที6ตรวจสอบ พร้อมทัง̂ประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความ

เพียงพอของระบบควบคมุภายใน ซึ6งโครงสร้างบริษัทกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานขึน̂ตรงกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที6บริหาร เพื6อให้มีความอิสระในการดําเนินงานตรวจสอบ อีกทัง̂บริษัทฯ ได้

ว่าจ้าง บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในตามขอบเขตงานตามสญัญาบริการ (Management 

Service Agreement) โดยมุ่งเน้นที6ความเสี6ยงสําคัญของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง̂ให้ข้อเสนอแนะเพื6อปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานตา่ง ๆ และติดตามผลอย่างสมํ6าเสมอ เพื6อให้มั6นใจวา่ประเด็นข้อตรวจพบตา่ง ๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม ทัง̂ต่อฝ่ายบริหารอย่างสมํ6าเสมอและ

คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

ในปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19 ทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับวิธีการตรวจสอบแนว

ใหม่ด้วยการทํา “Remote Audit” โดยการใช้ Data Analytic และ Digital Technologies ต่างๆ โดยยังคงรักษาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพงานตรวจสอบได้เป็นอย่างดี และเพื6อก้าวไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring” ซึ6งจะช่วยเพิ6ม

ประสทิธิภาพและความเชื6อมั6นในงานตรวจสอบ และชว่ยปกปอ้งและสนบัสนนุให้เกิดมลูคา่เพิ6มให้แก่ธรุกิจอยา่งยั6งยืน 

นอกจากหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วบริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Compliance) ซึ6งมี

หน้าที6สง่เสริม เฝา้ระวงั และติดตามการดําเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อกําหนดภายนอก และวฒันธรรมในองค์กรโดย

มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทัง̂ทางด้านสิ6งแวดล้อมและชุมชนโดยเคร่งครัด  มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานโดยยดึถือกรอบแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ISO 19600 (Compliance Management Systems - Guidelines) ที6

ให้ ความ สํ าคัญ  ใน ส่วน งาน ด้าน  Compliance Management System โดยบ ริษั ท ฯ ได้ยกระดับ  Group Compliance 

Documents ซึ6งมีแนวปฏิบัติที6บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเสี6ยง ให้
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คําแนะนําเกี6ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทัง̂ปรับปรุง Compliance Process ตามกิจกรรม (Activities-

Based Compliance) ให้ครอบคลมุทัง̂ High Level และ End  to End  

บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมสําหรับ พ.ร.บ.คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและส่วนที6เกี6ยวข้องใน

ประเทศต่างๆ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ มีการจดัตัง̂คณะทํางาน รวมทัง̂

พิจารณา Data Protection Officer และจดัทํา Data Inventory ของทกุหน่วยงาน พร้อมทัง̂ได้มีการสื6อสารเรื6องข้อมลูสว่นบคุคล 

การใช้และจดัเก็บข้อมลู ระบบปอ้งกนัไมใ่ห้ข้อมลูรั6วไหล การประสานงานกบัผู้ กํากบัดแูลภาครัฐ เพื6อให้ผู้บริหารและพนกังานทกุ

คนได้เข้าใจ เหน็ความสาํคญั และนําไปปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ทัง̂นี ̂คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื6อประกอบการประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทดงันี ̂

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 
1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั9นในคุณค่าของความซื9อตรง (integrity) และจริยธรรม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที6อยู่บนหลกัความซื6อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที6ครอบคลมุถงึ 

1.1.1 การปฏิบตัหิน้าที6ประจําวนั และการตดัสนิใจในเรื6องตา่งๆ 

1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจหน้าที6ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้ปฏิบตัิงานด้วยความซื6อตรงและรักษาจรรยาบรรณใน

การดําเนินธรุกิจ รวมถงึกําหนดให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้วยความซื6อตรง เชน่ ผู้ ถือ

หุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี ̂หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

และได้มีการสื6อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ6งดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ให้ปฏิบตัิตาม

และดําเนินธรุกิจด้วยความซื6อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานและดําเนินธรุกิจ 

 
 
P 
P 

 

1.2 มีข้อกําหนดที6เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที6ด้วยความซื6อตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ที6ครอบคลมุถงึ 

1.2.1 มีข้อกําหนดเกี6ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังาน

ที6เหมาะสม 

1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที6อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ6งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั6นอนัทําให้เกิดความ

เสียหายตอ่องค์กร 

1.2.3 มีบทลงโทษที6เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการสื6อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บ ริหารและพนักงาน 

ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ

ข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทกุปี รวมทัง̂มีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่

พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 
 

 
 
P 
 
P 
 
 
P 
P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
คาํอธิบาย 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กําหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) 

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื6อให้ผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการกําหนดไม่ให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการปฏิบตัิหน้าที6แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

และประกอบธุรกิจที6แข่งขนักบับริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี6ยงการทํารายการที6เกี6ยวโยงกบัตนเองที6

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนีบ̂ริษัทฯ มีนโยบายการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั6น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย รับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั6นในทุกรูปแบบทัง̂ทางตรงและทางอ้อม 

ตลอดจน มีการกําหนดมาตรการในการปอ้งกนัและแก้ไขการทจุริตคอร์รัปชั6น และมีการกําหนด

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ

นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั6นได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท และได้มีการ

สื6อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ รวมทัง̂มีการสื6อสารคู่มือ

จริยธรรมธรุกิจผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพื6อให้บคุคลภายนอกรับทราบ 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบั

ดแูลการปฏิบตัิ (Compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชี6ยวชาญที6เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมและข้อกําหนดของ

บริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที6ผ่านมาได้ผนวกการประเมินผลการปฏิบตัิตาม 

Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ6งของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ประเภทคา่รับรองและเงินบริจาค เป็นต้น 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังานเป็นประจําทุก 6 เดือน โดยมี

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื6อง Code of Conduct เป็นส่วนหนึ6งของดชันีชี ^

วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการประเมินผลการทํางานของ

ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ้างบริษัท KINCENTRIC ซึ6งเป็นผู้ เชี6ยวชาญจากภายนอกมาประเมิน

ระดบัของวฒันธรรมองค์กรซึ6งครอบคลมุด้าน การยดึมั6นในความถกูต้อง (Adhere to Integrity 

and Ethics) 

 
P 
 
P 
P 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี6ยวกบัความซื6อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที6ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที6เหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการที6ทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที6ขดัต่อหลกัความซื6อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 
 
P 
P 
 
P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามจริยธรรมและข้อกําหนดของ

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน ทําให้

บริษัทฯ สามารถจดัการได้อย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี6ยวกับความ

ซื6อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ทัง̂นีบ̂ริษัทฯ ได้กําหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตาม

ข้อกําหนดดงักลา่ว ซึ6งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนกัเบาของความผิด

ที6ได้กระทํา 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที9กาํกับดแูล (Oversight) และพฒันาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที6ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธิúอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดอํานาจหน้าที6และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลกัษณ์

อักษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 

จํากดั (มหาชน)  พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครัง̂ที6 2 พ.ศ.2562 

P  

2.2 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที6ชดัเจนและวดัผลได้ 

เพื6อเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดยได้กําหนดเป็น

วาระการประชุมที6ชัดเจน เพื6อพิจารณาทบทวนแผนปีและแผนกลยุทธ์ พิจารณากําหนด

เปา้หมายและแผนการดําเนินงานสําหรับปี และพิจารณาอนมุตัิแผนปีพร้อมงบประมาณสําหรับ

ปี เพื6อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิงานตามแผนงานที6กําหนดไว้ พร้อมกับดชันีชีว̂ดัผลการ

ปฏิบตัิงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ6งเป็นดชันี

ที6ใช้ประเมินผลการปฏิบตังิานของสว่นงานตา่งๆ 

P  

2.3 คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที6ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ6งครอบคลมุบทบาทที6สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษัทฯกําหนดบทบาทหน้าที6ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ6ง

ครอบคลมุคณะกรรมการยอ่ยทกุคณะไว้อยา่งชดัเจน โดยมีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎ

บตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที6สอดคล้องตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที6

เกี6ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ วางเกณฑ์และ

พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี กํากบัดแูลหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึมีหน้าที6สอบทานให้

บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที6ถูกต้อง เชื6อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอย่าง

เพียงพอเหมาะสม 

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เกี6ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี6ยวชาญที6เป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เชี6ยวชาญในเรื6องนัน̂ๆได้ 

คาํอธิบาย 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ความเชี6ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย

ด้าน ที6 จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจทั ง̂ของบริษัทฯ บ ริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เช่น 

ประสบการณ์ด้านธรุกิจพลงังาน การเงิน และการบริหารความเสี6ยง เป็นต้น 

P 
 
 
 

 

 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที6มีความรู้ ความสามารถน่าเชื6อถือ และมีความ

เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที6อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มี

ความสมัพนัธ์อื6นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที6อย่างเป็นอิสระ 

ในจํานวนที6เหมาะสมเพียงพอ 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที6มีความรู้ความสามารถที6น่าเชื6อถือ มีคณุสมบตัิตามที6 ก.ล.ต. กําหนด 

มีการรับรองตนเองและแจ้งประวตัิตอ่ ตลท. วา่ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความสมัพนัธ์อื6น

ใดกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ∏ คน จากกรรมการทัง̂คณะ π คน 

P  

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื6องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ6ง

ครอบคลุมทัง̂การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี6ยง กิจกรรมการ

ควบคมุ ข้อมลูและการสื6อสาร และการตดิตาม 

คาํอธิบาย 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที6ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการ

ร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที6ความรับผิดชอบในการสอบ

ทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการควบคุมภายในที6เพียงพอ เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO) ซึ6งประกอบด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

การประเมินความเสี6ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื6อสาร และการติดตาม ทัง̂นีไ̂ด้มีการ

รายงานความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติเรื6องการควบคุมภายในขององค์กรต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 

P  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั9 งการและความรับผิดชอบที9

เหมาะสมเพื9อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรที6สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถงึความเหมาะสมทัง̂ทางธรุกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที6ในส่วนงานที6สําคญั ซึ6งทําให้เกิดการตรวจสอบ

ถ่วงดลุระหว่างกนั มีงานตรวจสอบภายในที6ขึน̂ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการ

รายงานที6ชดัเจน เป็นต้น 

คาํอธิบาย   
บริษัทฯ มีการปรับผงัโครงสร้างองค์กรใหม่เมื6อต้นปี µ∂∑∏ โดยปรับเปลี6ยนจาก “Geographical-

based approach” เป็น “Product-based approach”’ ซึ6งเน้นความสําคญัในเรื6องสายธุรกิจที6มี

ความหลากหลาย โดยจดัให้มีสายบงัคบับญัชาที6ชดัเจนและแบ่งแยกหน้าที6ในส่วนงานที6สําคญั

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ด้วยการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบด้วย Key Performance Indicator, Delegation of 

Authority (DoA) อย่างชดัเจน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน̂ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานทางอ้อมต่อประธานเจ้าหน้าที6บริหาร เพื6อให้มีความอิสระในการดําเนินงาน

ตรวจสอบ การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย และบริหารความเสี6ยงแบบบรูณาการทัง̂

จากภายในและภายนอก อีกทัง̂บริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านป ูเป็นผู้ ให้บริการระบบงานต่างๆ 

ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ6งรวมถงึงานด้านการตรวจสอบภายในด้วย 

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี6ยวกบั

อํานาจหน้าที6 ความรับผิดชอบ และการสื6อสารข้อมลู 

คาํอธิบาย 
ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดให้มีการรายงานตามสายการบงัคบับญัชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง 

ได้มีการระบสุายการรายงานไว้ในเอกสารคําบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของแตล่ะ

ตําแหน่งงาน รวมทัง̂ได้มีการกําหนดอํานาจอนมุตัิในการดําเนินงานของบริษัท (Delegation of 

Authority) ตามลาํดบัขัน̂การอนมุตัริายการทางธรุกิจที6สาํคญัของบริษัท ฯ 

P  

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที6และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มอบหมาย และกําหนดอํานาจหน้าที6อย่างเหมาะสม ตัง̂แต่คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร ลงมาถึงพนกังาน ด้วย Charter, Job Description, Key Performance Indicator,และ 

Delegation of Authority 

P  

 
4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งมั9นในการจงูใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที9มีความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื6อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที6มีความรู้และ

ความสามารถที6เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน̂อย่าง

สมํ6าเสมอ 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรได้แก่ 

1) นโยบายการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน 
2) นโยบายการบริหารคา่ตอบแทน 
3) นโยบายพนกังานสมัพนัธ์ 
4) นโยบายการอบรมและพฒันาพนกังาน 
5) นโยบายการบริหารพนกังานที6เดนิทางไปทํางานในตา่งประเทศ  

อีกทัง̂มีการทบทวนวิธีการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบายฯ ดงักลา่วผ่านกิจกรรมที6เรียกว่า “HR 

Quality Assurance Review (HR-QAR)” และมีการนําผลการทบทวนดังกล่าวมาปรับปรุง

กระบวนการการปฏิบตักิารให้ดีขึน̂อยา่งตอ่เนื6อง 

P  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรที6มี

ผลการปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบุคลากรที6มีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การ

สื6อสารกระบวนการเหลา่นีใ̂ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที6ใช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทกุ 6 เดือน ซึ6งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณา การปรับอตัราการขึน̂เงินเดือนประจําปี รวมถึงการเลื6อนตําแหน่ง โดยผู้บงัคบับญัชา
ของสายงานเป็นผู้สื6อสารผลการประเมินดงักล่าวต่อพนกังานโดยได้รับการสนบัสนนุข้อมลูจาก
หนว่ยงานทรัพยากรมนษุย์ 
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที6มีความรู้และ

ความสามารถที6เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 
คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกระบวนการวางแผนอัตรากําลังคนประจําปี  กระบวนการจัดทําแผนสืบทอด 
Succession Plan Management เพื6อเตรียมพร้อมบคุคลากร โดยมีนโยบายสรรหาและคดัเลือก
บคุลากรที6มีความรู้ความสามารถในตําแหนง่งานที6มีความสําคญัและมีคณุสมบตัิเป็นไปตามความ
ต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื6อง โดยจะสรรหาบุคลากรในกลุ่มบ้านปแูละสรรหาจากภายนอก 
และในกรณีที6ขาดบคุลากร บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัโิดยการวา่จ้างผู้ เชี6ยวชาญ ที6ปรึกษาจากภายนอก 

นอกจากนีบ̂ริษัทฯ ยังมีการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรให้ได้มีโอกาสเลื6อน
ตําแหน่งหรือสนับสนุนให้อยู่ ในตําแหน่งงานที6 เหมาะสม เช่น Talent Management, 
Competency Management, Individual Development Plan (IDP) 

P  

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้ บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จดัระบบที6ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาหลายช่องทาง เช่น internal job posting สมคัรตรงกบับริษัทฯ ผ่าน
เว็บไซต์ และสรรหาผ่าน agency โดยมีกระบวนการทดสอบตามที6บ ริษัทฯ กําหนด เช่น 
แบบทดสอบเรื6 องวัฒ นธรรมองค์กร (Corporate Culture) ความสามารถเฉพาะทาง และ
ภาษาองักฤษ นอกจากนีย̂งัมีการกําหนดแนวปฏิบตัิในการจ้างงานพนกังานประเภทต่างๆ กนัไว้
อย่างชดัเจน เช่นพนักงานประจํา พนักงานชั6วคราว พนักงานชาวไทยและพนักงานชาวต่างชาต ิ
เป็นต้น 
ในส่วนการพัฒนาและรักษาบุคคลากร บริษัทฯ มีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การ
เรียนรู้จากการปฏิบตัิ (OJT) จดัให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจําปีที6กําหนดไว้ และเข้า
ร่วมสมัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที6เกี6ยวข้องตามความเหมาะสม รวมทัง̂มีโครงการ
แ ล ก เ ป ลี6 ย น  Rotation Program, Overseas Assignment Program, Overseas Cross 
Functional Program, Career Management 

P  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ที6สาํคญั 
คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการจดัทําแนวทางในการสรรหาและพฒันาการบคุลากรเพื6อสืบทอดตําแหน่งที6สําคญั
ของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ6งมีการกําหนดตําแหน่งผู้บริหาร 
และหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก Successor ที6มีโอกาสในการสบืทอดตําแหนง่ 

P  
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5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที9 และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื9 อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณ ะกรรมการและผู้ บ ริหารมีกระบวนการและการสื6อสารเชิงบังคับให้บุคลากร 

ทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ปฏิบตั ิในกรณีที6จําเป็น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้มีการสื6อสารให้กบั

ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการ

กําหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื6อสง่เสริมให้ทกุคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อ

การควบคมุภายใน 

P  

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว̂ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้

รางวัล ที6 เหม าะสม  โดยพิ จารณ าทั ง̂ เรื6 อ งการป ฏิ บัติ ตาม  Code of Conduct และ

วตัถปุระสงค์ในระยะสัน̂และระยะยาวของบริษัท 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีระบบ KPI เพื6อประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 

เดือน ซึ6งประกอบด้วยการประเมินผลด้านการปฏิบตัิงาน และด้านพฤติกรรม โดยหวัข้อหนึ6งใน

การประเมินด้านพฤติกรรมนัน̂ได้เน้นหวัข้อ “การยึดมั6นความถกูต้อง (Adhere to Integrity and 

Ethics)” ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายทัง̂ภายในและภายนอก” ซึ6งผลของการประเมินนี ̂ใช้เป็น

ข้อมลูประกอบการพิจารณาการปรับอตัราการขึน̂เงินเดือนประจําปีและการเลื6อนตําแหนง่ 

P  

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนื6อง โดยเน้นให้

สามารถเชื6อมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าที6ในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานทกุ ∑ เดือน ซึ6ง

ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการปรับอตัราการขึน̂เงินเดือนประจําปีและ

การเลื6อนตําแหน่ง เพื6อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทํางาน นอกจากนีย̂ังพิจารณาผล

ประกอบการของบริษัทในปีที6ผ่านมา ซึ6งเป็นผลจากความทุ่มเทของพนักงานในทุกระดับใน

รูปแบบของเงินโบนสัประจําปี 

P  

5.4 คณ ะกรรมการและผู้ บ ริหารได้พิจารณ าไม่ ให้ มีการสร้างแรงกดดันที6มากเกินไป 

ในการปฏิบตัหิน้าที6ของบคุลากรแตล่ะคน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ6งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดยกําหนดให้

หลีกเลี6ยงการกระทําใดๆ ที6ไม่เป็นธรรมซึ6งอาจมีผลกระทบต่อความมั6นคงในหน้าที6การงานของ

พนกังานหรือ คกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน ทัง̂นีบ̂ริษัทฯ ดําเนินการ

โดยยดึหลกับรรษัทภิบาล มีการกําหนดเปา้หมายอยา่งสมเหตสุมผล 

P  
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การประเมนิความเสี9ยง (Risk Assessment) 
6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพื9อให้สามารถระบุและประเมนิความเสี9ยงต่าง ๆ ที9

เกี9ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที6รับรองโดยทั6วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนัน̂ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ

หรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง มีมลูคา่เหมาะสมและเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที6รับรองโดยทั6วไป มีความเหมาะสมกบัธุรกิจ

และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและเพียงพอ 

P  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที6สําคญั เช่น ผู้ ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกิจ 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ ได้แสดงแบบรายงานทางการเงิน ในงบการเงินและข้อมูลทางการเงินในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจาปี อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี6ยวกับฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง̂จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลู

ที6เหมาะสม เพื6อให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที6เป็นสาระสําคญัทัง̂ของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

P  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อสาระสําคญัของการรายงานทางการเงินโดยแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถกูต้องตามที6ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ปราศจากการแสดงข้อมลูที6ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทจุริต หรือข้อผิดพลาด เพื6อประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทกุสว่น 

P  

6.4 คณ ะกรรมการหรือคณ ะกรรมการบริหารความเสี6ยง อนุมัติและสื6อสารนโยบาย 

การบริหารความเสี6ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วน

หนึ6งของวฒันธรรมขององค์กร 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี6ยง รวมถึงระดบัความเสี6ยงที6ยอมรับได้

อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรตามที6 ระบุ ไว้ใน  “BPP Risk Management Policy and RMC 

charter” ซึ6งได้รับการอนมุตัิตามมติที6ประชมุของคณะกรรมการบริษัทและได้มีการจดัการประชมุ

เพื6อประเมินความเสี6ยงอย่างสมํ6าเสมอ พร้อมทัง̂สื6อสารให้ส่วนงานต่างๆภายในบริษัทฯ บริษัท

ยอ่ยและกิจการร่วมค้าเพื6อนําไปปฏิบตัิ 

P  
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี9ยงทุกประเภทที9อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุม
ทั9วทั Zงองค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบุความเสี6ยงทุกประเภทซึ6งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง̂ระดับองค์กร 

หนว่ยธรุกิจ ฝ่ายงานและหน้าที6งานตา่งๆ 

คาํอธิบาย 
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการระบุความเสี6ยงทุกประเภทที6อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง̂

ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและกิจกรรมตา่งๆ โดยครอบคลมุปัจจยัความเสี6ยงที6เกี6ยวข้อง

กบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การปฏิบตัิการด้านอื6นๆ และความ

เสี6ยงจากปัจจยัภายในและภายนอก พร้อมทัง̂ได้มีการระบมุาตรการเพื6อบรรเทาความเสี6ยงและ

ให้มีการทบทวนความเสี6ยงทุกไตรมาส โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ทํา

หน้าที6รวบรวมและสรุปรายงานการบริหารความเสี6ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นราย

ไตรมาส เพื6อรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี6ยง (RMC) และคณะกรรมการตรวจสอบ 

P  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี6ยงทุกประเภทที6อาจเกิดจากทัง̂ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กร ซึ6งรวมถึงความเสี6ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาํอธิบาย 
ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี6ยงที6เกิดจากทัง̂ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองค์กร   ซึ6งครอบคลมุความเสี6ยงที6เกี6ยวข้องกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ 

การเงิน การผลติและการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

P  

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี6ยง 

คาํอธิบาย 
Risk Management Policy ของบริษัทฯ กําหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที6รับผิดชอบในการ

บริหารจดัการความเสี6ยง และบริษัทฯจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงในระดบัจดัการนํา

โดยประธานเจ้าหน้าที6บริหาร ผู้บริหารและ Risk Manager นําเสนอผลการบริหารความเสี6ยงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

P  

7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเสี6ยง โดยพิจารณาทัง̂โอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบที6อาจเกิดขึน̂ 

คาํอธิบาย 
ในการบริหารความเสี6ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี6ยงตา่งๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที6จะ

เกิดความเสี6ยงและผลกระทบที6อาจจะเกิดขึน̂ และนําความเสี6ยงดงักล่าวมานําเสนอในรูปแบบ

แผนภาพความเสี6ยง (Risk Map) โดยมีหลกัการประเมินโอกาสเกิดเหตกุารณ์และผลกระทบที6

อาจเกิดขึน̂อยา่งชดัเจน 

P  

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื6อจดัการความเสี6ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เสี6 ย งนั น̂  (acceptance) ก ารล ด ค วาม เสี6 ย ง  (reduction) ก ารห ลี ก เลี6 ย งค วาม เสี6 ย ง 

(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี6ยง (sharing) 

 

 

 

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดระบบการบริหารความเสี6ยง ซึ6งรวมถึงการกําหนดมาตรการในการเฝ้า
ติดตาม ป้องกันแก้ไขความเสี6ยง โดยมีผู้ รับผิดชอบที6ชัดเจน รวมทัง̂กําหนดมาตรการในการ
รายงานและการติดตามประเมินผล 

 
8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที9จะเกดิการทจุริต ในการประเมนิความเสี9ยงที9จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที6จะเกิดการทุจริตขึน̂ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จั ด ทํ า รา ย ง า น ท า ง ก า ร เงิ น เท็ จ  ก า ร ทํ า ใ ห้ สู ญ เสี ย ท รัพ ย์ สิ น  ก า รค อ ร์ รัป ชั6 น  
การที6ผู้ บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls) การเปลี6ยนแปลงข้อมลูในรายงานที6สําคญั การได้มาหรือใช้ไปซึ6งทรัพย์สินโดยไม่
ถกูต้อง เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี6ยงและโอกาสที6จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ6งของกระบวนการ
บริหารความเสี6ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื6อสาร Standard Practice Manual “Corporate 
Fraud Management” ไปยงักลุม่บริษัทฯ ผา่นอีเมล์ ให้ปฏิบตัติามที6กําหนดไว้ 

P  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที6กําหนดแล้ว รวมทัง̂ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ6งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระทําไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่ตัง̂เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดแรงจงูใจในการ
ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและความเป็นไปได้ของการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการประเมินสมมตุิฐานต่างๆ ที6ใช้ในการกําหนด
เป้าหมายที6สมเหตสุมผลและใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
(Compensation Committee) เป็นผู้ กําหนดหลกัการเรื6องผลตอบแทนการปฏิบตัิงานในลกัษณะ 
Performance-Based ตลอดจนพิจารณ ากรอบและวิธีการที6 ให้ผลตอบแทนประจําปี  ซึ6ง
สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

P  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี6ยวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการที6บริษัทดําเนินการเพื6อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

คาํอธิบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที6บริษัทดําเนินการ
เพื6อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต ซึ6งเป็นส่วนหนึ6งของกระบวนการบริหารความเสี6ยงของบริษัทฯ 
พร้อมทัง̂ได้หารือและสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ6า
เสมอ 
 
 
 

P  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.4 บริษัทได้สื6อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัทีิ6กําหนดไว้ 
คาํอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชนั เรื6อง การให้-รับของขวญั การเลีย̂ง หรือประโยชน์อื6นใด รวมถึงมาตรการ
ในการป้องกนัและแก้ไขการทจุริตคอร์รัปชนั และได้มีการเผยแพร่ สื6อสารนโยบายดงักล่าวทาง
อีเมล์ของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรับทราบและถือปฏิบตัิ 

P  

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปลี9ยนแปลงที9อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บริษัทประเมินการเปลี6ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที6อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลี6ยนแปลงนัน̂อยา่งเพียงพอแล้ว  

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการประเมินการเปลี6ยนแปลงของปัจจัยภายนอกองค์กรที6อาจมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆและบริหารความเสี6ยง
จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที6ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที6อาจเกิดจากการคาดการณ์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด เช่น การประชุม Strategic Positioning Assessment เพื6อ
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี6ยนแปลงตา่งๆ เป็นประจําทกุเดือน เปรียบเทียบข้อมลู
จากสถาบนัและแหล่งที6เชื6อถือได้ เพื6อประกอบการตดัสินใจและมีมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี6ยนแปลงอยา่งเหมาะสม 

P  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี6ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที6อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลี6ยนแปลงนัน̂อยา่งเพียงพอแล้ว 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที6อาจส่งผลต่อการเปลี6ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการบริหารจดัการในทกุระดบั มีการรายงานความก้าวหน้าของการ
บริหารจดัการในทกุด้าน มีการรายงานสถานการณ์การเปลี6ยนแปลงตา่งๆ ที6สง่ผลกระทบตอ่แผน
รวมถงึการวางแนวทางการปอ้งกนัอยา่งเหมาะสม 

P  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี6ยนแปลงผู้ นําองค์กร ที6อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี6ยนแปลงนัน̂อยา่งเพียงพอแล้ว 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี6ยนแปลงผู้ นําองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที6
อาจจะเกิดขึน̂กับบริษัทฯ และได้มีการจัดทํา Succession Plan สําหรับตําแหน่งผู้ บริหาร
ระดบัสงู เพื6อให้การดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอยา่งตอ่เนื6องได้ในอนาคต 

P  
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การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที9ช่วยลดความเสี9ยงที9จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัที9ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี6ยง และลักษณะเฉพาะของ

องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต การดําเนินงาน 

รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื6นๆ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการควบคมุในระดบัองค์กรและระดบักระบวนการทางธุรกิจของ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดย

พิจารณาถึงสิ6งที6อาจจะมากระทบต่อแผนดําเนินการ ระบุถึงมาตรการควบคุมในปัจจุบนัและ

ประเมินหาแนวทางหลีกเลี6ยงผลกระทบ ให้เหมาะสมกบัธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี6ยง

ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกรอบการควบคมุภายในระดบัสากล COSO 

P  

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที6 กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม

กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี6ยวกับ

ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ̂ และการบริหารทั6วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจ

หน้าที6และลําดบัชัน̂การอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน รัดกุม  เพื6อให้

สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้ เช่นมีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหาร

แต่ละระดบั ขัน̂ตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน ขัน̂ตอนการจดัซือ̂และวิธีการคดัเลือก

ผู้ขาย การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ̂ ขัน̂ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ 

หรือ การเบกิใช้เครื6องมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสาํหรับกรณีตา่งๆ ดงันี ̂

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี6ยวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ที6

เกี6ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทัง̂บุคคลที6เกี6ยวโยงกัน เพื6อประโยชน์ในการ

ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที6อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง̂มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีที6บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ ที6เกี6ยวข้องในลักษณะที6มีผล

ผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เชน่ การทําสญัญาซือ̂ขายสนิค้า การให้กู้ ยืม 

10.2.3 การคํา̂ประกนั บริษัทได้ติดตามให้มั6นใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงื6อนไข

ที6ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที6มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ^

ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบที6ครอบคลมุธุรกิจสําคญัในด้านต่างๆ อาทิ การจดัซือ̂จดัจ้าง 

การเงิน การลงทนุ การเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ การบริหารสินค้าคงคลงั รวมถึงมีการกําหนดอํานาจ

อนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัอย่างชดัเจน บริษัทฯ มีการกําหนดแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เกี6ยวกบั

การทํารายการระหวา่งกนัและรายการที6เกี6ยวโยงกนั ดงันี ̂

- กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที6ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทํารายการที6เกี6ยวโยงกนักบั

บริษัททนัทีที6ทราบว่า ตนเองหรือบคุคลที6เกี6ยวข้องจะเข้าทํารายการดงักล่าว โดยฝ่ายบญัชี

และหน่วยงานที6เกี6ยวข้องจะทําการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที6เกี6ยวโยงกนัให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที6กําหนด    

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที6ติดตามตรวจสอบผลการเข้าทํารายการเกี6ยวโยงกนั ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขัน̂ตอนและนโยบายที6ได้รับอนุมัติ หากพบว่าการดําเนินการไม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
 
P 
 
 
P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เป็นไปตามที6กําหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื6อพิจารณาหาทางแก้ไขบริษัทฯ มีระบบการจดัการและติดตามการปฏิบตัิตามข้อกําหนด

ในสญัญาระยะยาวโดยมีผู้ รับผิดชอบที6เกี6ยวข้องเป็นผู้ดแูลอย่างใกล้ชิด เช่น สญัญาซือ̂/

ขายสนิค้า/บริหารและสญัญาทางการเงิน 

10.3 บ ริษั ท กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  

การควบคมุแบบ Manual และ Automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและตดิตาม 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมถงึกิจการร่วมค้า มีการกําหนดการควบคมุภายในที6หลากหลายตาม

แนวทาง COSO เช่น นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบตัิ การจดัการโครงสร้างองค์กร การกําหนดวงเงิน

การอนมุตัิการจ่ายเงิน การกําหนดให้มีการประชมุเพื6อรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บริหารเป็น

ประจําทกุเดือน รวมถงึการควบคมุโดยใช้ระบบ Automated ใน Application ตา่งๆ 

P 
 

 

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

กลุม่บริษัท หนว่ยธรุกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการกําหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กระจาย

อํานาจการบริหารและการอนุมตัิจากผู้บริหารระดบัสงูลงสู่ผู้บริหารลําดบัถดัไป โดยกําหนดเป็น

รายการและวงเงินอนมุตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื6อการตรวจสอบถ่วงดลุและการบริหารงานที6มี

ประสิทธิภาพ สําหรับงานที6ใช้บริการโดย บมจ. บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นัน̂ มีการระบุ

เงื6อนไขเกี6ยวกบัการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและรายงานที6มีการจดัทํา การประมวลผล การ

เก็บรักษาข้อมลูโดยบคุลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA 

การควบคมุในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านัน̂ ได้กําหนดไว้เป็นส่วน

หนึ6งในขัน̂ตอนการปฏิบตังิานของแตล่ะบริษัท 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื6อทําหน้าที6ตรวจสอบการควบคมุภายในใน

แต่ละกระบวนการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทัง̂สามารถเข้าตรวจสอบการดําเนินงาน

ของ บมจ. บ้านป ูในสว่นของงานบริการที6ทําให้แก่ BPP ตามที6ตกลงกนัไว้ในเงื6อนไขตาม MSA 

P 
 

 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที6ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ̂ออกจากกันโดย

เดด็ขาด เพื6อเป็นการตรวจสอบซึ6งกนัและกนั กลา่วคือ 

(1) หน้าที6อนมุตั ิ

(2) หน้าที6บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ 

(3) หน้าที6ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากําหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที6ความรับผิดชอบที6

สําคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ

ทรัพย์สนิ 

P 
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11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั9วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื9อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี6ยวข้องกนัระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบตังิานและการควบคมุทั6วไปของระบบสารสนเทศ 

คาํอธิบาย 
เพื6 อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ ให้บ ริการสมาร์ทโซลูชั6นพลังงานครบวงจร บริษัทได้นํา 

Technology 4.0 Enablers มาใช้ เพื6อสนับสนุน Business Transformation เช่น ระบบ Smart 

Energy Trading โดยใช้  Artificial Intelligence (AI), ระบ บ  Monitoring Power Plants ด้ วย 

AI+Internet of Things (AIoT), และ Product Development & Customer Support ด้วย Big 

Data Analytics 

P 
 

 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน̂ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯได้ปรับปรุงระบบ IT Infrastructure ให้ทนัสมยั ด้วย Modern Workplace Technology 

เพื6อสนับสนุนAgility Way of Work ให้มีความคล่องตัวสูง รวมทัง̂ตอบสนองสถานการณ์ 

COVID-19 ซึ6งเป็นตัวเร่งทําให้เกิด Work From Home และจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการ

ทํางาน  สําหรับในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ได้ เริ6มใช้งาน Banpu Smart 

Analytics (BaSA) ซึ6งเป็น Data Platform ที6จะสนบัสนนุการเป็น Data-Driven Organization 

P 
 

 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม  

คาํอธิบาย 
เพื6อให้สอดคล้องกบัความเสี6ยงจาก Cyberthreat บริษัทได้บริหารความเสี6ยงและกํากบัดแูลใน

เรื6อง Cybersecurity ในลกัษณะ End-To-End  ครอบคลุมตัง̂แต่อุปกรณ์ IoT ต้นทางไปจนถึง 

Data Platform ปลายทาง  ในด้านขัน̂ตอนการทํางานได้เริ6มการนํามาตราฐาน ISO 27001 เข้า

มาใช้  เพื6อยกระดับการทํางานให้ได้มาตรฐาน เพิ6มความเชื6อมั6นให้กับลูกค้า และปฏิบัติให้

เป็นไปตามข้อกฏหมายที6เกี6ยวข้อง ทัง̂ในประเทศไทยและทกุประเทศที6บริษัทเข้าไปดําเนินธรุกิจ 

P 
 

 

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

คาํอธิบาย 
บริษัทยังคงใช้ Agility Way of Work ในการทํางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของ

บริษัท และได้เพิ6มหลกัการ Security by Design & Privacy by Default เข้าไปอยู่ในทกุขัน̂ตอน

ของการพฒันา Digital Product ตัง̂แต่เริ6มต้นจนถึงการควบคมุคณุภาพ สําหรับในส่วนของการ

บํารุงรักษาเทคโนโลยีให้เหมาะสม ในปี 2563 ได้ดําเนินการเปลี6ยนเทคโนโลยีของระบบเครือใหม ่

เพื6อให้มีประสทิธิภาพสงูขึน̂แตล่ดคา่ใช้จา่ยรายเดือนให้ตํ6าลง   

P 
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ9งได้กําหนดสิ9งที9คาดหวังและขั Zนตอนการปฏิบัต ิ
เพื9อให้นโยบายที9กาํหนดไว้นั Zนสามารถนําไปสู่การปฏบิตัไิด้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที6รัดกุมเพื6อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้ บริหาร หรือผู้ ที6เกี6ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน̂ตอนการอนุมัติที6กําหนด เช่น 

ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ 

เพื6อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ6งเป็นส่วนหนึ6งในนโยบาย

บรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ มี

การกําหนดนโยบายการทํารายการเกี6ยวโยงกนั เพื6อใช้เป็นแนวปฏิบตัิในกรณีที6บริษัทฯ มีการทํา

รายการกบับคุคลที6อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือบคุคลที6เกี6ยวโยงกนั 

P 
 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื6อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผู้ ที6ไม่มีส่วนได้เสียใน

ธรุกรรมนัน̂ 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ 

เกี6ยวกับการทํารายการที6เกี6ยวโยงกัน ซึ6งกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที6มีส่วนได้

สว่นเสยีในธรุกรรมจะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตัธิรุกรรมนัน̂ๆ 

P 
 

 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื6อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น

สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที6กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ 

length basis)  

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิมาตรการทํารายการที6เกี6ยวโยงกนั ซึ6งกําหนดให้รายการที6เกี6ยว

โยงกันต้องมีเงื6อนไขการค้าที6มีราคาและเงื6อนไขที6เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททาง

ผลประโยชน์ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุคนเป็นสาํคญั 

P 
 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง̂

กําหนดแนวทางให้บุคคลที6บริษัทแต่งตัง̂ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือ

ร่วมนัน̂ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี=) 
คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ติดตามดแูลบริษัทย่อยให้ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศที6จดัตัง̂ขึน̂ และกําหนดแผนงาน
ประจําทกุปีเพื6อดแูลติดตามให้บริษัทย่อยมีมติคณะกรรมการสอดคล้องกบัแนวทางที6บริษัทกําหนด 
แต่เนื6องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที6จํากัดการเดินทางเพื6อดําเนินการ Legal Review เช่นที6มา 
ในปีนี ̂บริษัทจึงได้ให้หน่วยงานที6รับผิดชอบติดต่อและประสานงานกับกรรมการต่างประเทศและ 
overseas company secretary อย่างใกล้ชิดโดยผ่านช่องทางการสื6อสารต่าง ๆ และให้ overseas 
company secretary ส่งมติที6ประชุมที6กรรมการต่างประเทศลงนามมาให้บริษัทตรวจและเก็บไว้  
และจะดําเนินการ Legal Review เมื6อสภาวการณ์อํานวยเพื6อตรวจสอบให้มั6นใจในสถานภาพการ
ลงทนุผ่านบริษัทย่อยและเพื6อยืนยนัวา่เอกสารการประชมุและมติตา่งๆ ของบริษัทย่อยตา่งประเทศ
ตรงกบัข้อมลูที6บริษัทฯ เก็บบนัทึกไว้  อีกทัง̂ดแูลให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยปฏิบตัิภายใน
อํานาจที6ได้รับมอบหมายตาม Delegation of Authority นอกจากนี ̂ฝ่าย Corporate Compliance 
จะกําหนดแผนประจําปีเพื6อกํากับดแูลบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื6อให้มั6นใจว่ามีการปฏิบตัิตาม

P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กฎหมายอย่างถูกต้อง อนึ6ง บริษัทฯ ได้จัดทําระบบC-RiM (Compliance & Risk Management)  

ซึ6งเป็นระบบที6พัฒนาขึน̂เพื6อกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี6ยงขององค์กรใน

ประเทศต่าง ๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ ทัง̂นีเ̂พื6อให้การติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยมี

ประสทิธิภาพดียิ6งขึน̂ 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยมีตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหาร เพื6อทําหน้าที6กํากบัดแูล

การดําเนินงาน ตดิตามและสอบทานผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไป

ตามแผนธรุกิจของบริษัทฯ โดยให้อํานาจในการอนมุตัติามตาราง Delegation of Authority (DoA) 

ซึ6งถ้าเป็นการตดัสนิใจในเรื6องสาํคญัซึ6งเกินอํานาจผู้บริหาร เรื6องดงักลา่วจะต้องรายงานตอ่

คณะกรรมการบริษัทฯเพื6อพิจารณาอนมุตั ิ

บริษัทฯ กําหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที6ติดต่อประสานงานร่วมกบัทีมงานของบริษัทย่อย

และกิจการร่วมค้า เพื6อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ให้

เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที6บริษัทฯ กําหนดไว้ ทัง̂ในแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน เช่น 

การสอบทานแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า การรวบรวมผลการบริหารความเสี6ยง 

การตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น 

12.5 บริษัทกําหนดหน้าที6และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย

ผู้บริหารและพนกังาน 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดหน้าที6และความรับผิดชอบของพนักงานที6เกี6ยวข้องไว้ในนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื6อง ซึ6งได้มีการแจ้งให้พนักงานที6เกี6ยวข้อง รวมถึง ผู้บริหารของกลุ่ม

บริษัทย่อยที6บริษัทฯ ส่งไปได้รับทราบผ่านทางอีเมล์ โดยมีการจัดเก็บนโยบายและระเบียบ

ปฏิบตังิานแตล่ะเรื6องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ 

P 
 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที6เหมาะสม โดย

บุคลากรที6มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบตังิาน 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการสื6อสารนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้กบับคุคลที6เกี6ยวข้องได้รับทราบ ผา่นทางอีเมล์ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที6ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ในกรณีที6พบข้อผิดพลาด 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที6ตรวจพบ พร้อมทัง̂ให้คําแนะนํากับหน่วยงานที6

เกี6ยวข้อง เพื6อหาแนวทางแก้ไข 

P 
 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัใิห้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

คาํอธิบาย 
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิสมํ6าเสมอ ในกรณีที6พบว่านโยบายหรือ

กระบวนการปฏิบตัิงานไม่เหมาะสมกบัการดําเนินงานจริงในปัจจบุนั ทางผู้บริหารจะดําเนินการ

ให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื6อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที6

เปลี6ยนแปลงไป 

P 
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ระบบสารสนเทศและการสื9อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที9 เกี9ยวข้องและมีคุณภาพ เพื9อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที9

กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลที6ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง̂ข้อมูลจากภายในและภายนอก

องค์กร ที6มีคณุภาพและเกี6ยวข้องตอ่งาน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื6อกําหนดการใช้ข้อมูลทัง̂ภายในและภายนอกสําหรับประกอบการ
วเิคราะห์และตดัสนิใจในการดําเนินงาน 
สําหรับข้อมลูภายในของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ข้อมลูเกี6ยวกบัผลการดําเนินงานใน

เชิงปฏิบตัิการของโรงไฟฟ้าและโครงการตา่งๆ ซึ6งบริษัทฯ กําหนดให้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที6

รวบรวมข้อมลูผลการดําเนินงานจากบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า เพื6อรายงานให้กบัผู้บริหารของ

บริษัทฯ  สาํหรับการจดัทําข้อมลูทางการเงิน 

P 
 

 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง̂ต้นทุนและประโยชน์ที6จะได้รับรวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ

ข้อมลู 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ได้คํานงึถงึต้นทนุและความถกูต้องของข้อมลูเพื6อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

P 
 

 

13.3 บริษัทดําเนินการเพื6อให้คณ ะกรรมการมี ข้อมูลที6สําคัญ อย่างเพียงพอสําหรับใช้

ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที6สําคัญ  เช่น รายละเอียดของเรื6 องที6 เสนอ                         

ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่งๆ 

คาํอธิบาย 

ในปี 2563 บริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท ทัง̂สิน̂ 14 ครัง̂เพื6อรายงานผล

การดําเนินงานที6ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานกุารบริษัทและหน่วยงานต้นเรื6อง

จะมีการจดัทํารายงานตา่งๆ เพื6อประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

P 
 

 

13.4 บริษัทดําเนินการเพื6อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมที6ระบุข้อมลูที6จําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อยภายในระยะเวลาขัน̂ตํ6าตามที6กฎหมายกําหนด 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการจดัทําหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื6อส่งให้กรรมการ

บริษัท 7 วนัลว่งหน้าก่อนการประชมุซึ6งสอดคล้องกบัระยะเวลาขัน̂ตํ6าตามที6กฎหมายกําหนด โดย

มีการระบุไว้ใน แนวปฏิบตัิบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท 

พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครัง̂ที6 2 พ.ศ.2562 

P 
 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพื6อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื6อให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี6ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที6ของกรรมการแต่

ละราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการใน

เรื6องที6พิจารณา ความเหน็ของกรรมการรายที6ไมเ่หน็ด้วยกบัเรื6องที6เสนอพร้อมเหตผุล  

เป็นต้น 

 

 

P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
คาํอธิบาย 

ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง̂ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จดัทํารายงานการ

ประชมุซึ6งจะระบถุงึรายละเอียดเรื6องที6พิจารณา ข้อซกัถามและความเหน็ของกรรมการ รวมถงึผล

การอนมุตั/ิพิจารณาวาระการประชมุนัน̂ๆ 

นอกจากนี ̂เลขานกุารบริษัทมีหน้าที6ในจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบ

เพื6อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมลูในอนาคต 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ̂

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่

13.6.2 กรณีที6ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการ

ควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน̂อยา่งครบถ้วนแล้ว 
คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้แต่ละหน่วยงานที6เป็นผู้จดัทําเอกสาร มีหน้าที6ในการจดัเก็บเอกสารที6สําคญัให้
เป็นระเบียบ สําหรับเอกสารที6จัดทําโดย บมจ. บ้านปู นัน̂ ทาง บมจ. บ้านปู มีหน้าที6ดูแลรักษา
ข้อมูลเหล่านัน̂ โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับการจัดเก็บเอกสารของ บมจ. บ้านปู ซึ6งเป็นไป
ตามเงื6อนไขที6กําหนดไว้ในสญัญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement: MSA) 
กรณีที6บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี6ยวกบัข้อบกพร่องในการควบคมุภายใน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที6

เกี6ยวข้องดําเนินการเพื6อแก้ไขปรับปรุงประเดน็ที6ตรวจพบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที6ในการ

ตดิตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเดน็ตา่งๆ เป็นรายไตรมาส 

 
P 
P 
 
 

 

 
14. องค์กรสื9อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ9งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที9

จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที9วางไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื6อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีชอ่งทาง 

การสื6อสารที6เหมาะสม เพื6อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 
คาํอธิบาย 
บริษัทฯ มีการกําหนดช่องทางการสื6อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การติด

ประกาศที6บอร์ด การใช้อีเมล์สื6อสารข้อมูล การเดินสายประชาสัมพันธ์ และการเรียกประชุม

พนกังาน (Town Hall) เพื6อให้พนกังานบางคน บางกลุม่ หรือทกุคนรับทราบ แล้วแต่กรณี รวมทัง̂

มีการรายงานผลการตรวจสอบแก่หน่วยงานที6เกี6ยวข้องทุกครัง̂ที6มีการตรวจสอบ และมีการ

รายงานสรุปตอ่ผู้บริหารทกุไตรมาส 

P 
 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที6สําคัญ ถึงคณ ะกรรมการบริษัทอย่างสมํ6าเสมอ และ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที6จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบ

ทานรายการต่าง ๆ ตามที6ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลที6เป็นศนูย์ติดต่อเพื6อให้สามารถ

ติดต่อขอข้อมูลอื6นนอกจากที6ได้รับจากผู้ บริหาร รวมทัง̂การติดต่อสอบถามข้อมูลจาก

ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที6
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น 

P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 
คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดเรื6องการรายงานข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล ในสว่น
การติดต่อสื6อสารกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ6งมีกําหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง̂ รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี6ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใน
โอกาสอื6นๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื6อให้กรรมการได้มีโอกาสทําความ
รู้จกัคุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ทัง̂นี ̂บริษัทฯ ได้จดั Board Retreat เป็นประจําทกุปี
เพื6อเป็นอีกช่องทางในการหารือและแลกเปลี6ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
ผู้บริหาร 
14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื6อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื6อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี6ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนภายในบริษัทฯ 
เพื6อให้พนกังานในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี6ยวกบัการทจุริตแก่
บริษัทได้โดยผา่นชอ่งทางการแจ้งเรื6องร้องเรียน ดงันี ̂

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

2. เวบ็ไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling 
3. เวบ็ไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ 

bpp_comsec@banpupower.co.th 

P 
 

 

 
15. องค์กรได้สื9อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี9ยวกับประเดน็ที9อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื6อสารข้อมลูกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการสื6อสารที6เหมาะสม เพื6อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มี
เจ้าหน้าที6หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ศนูย์รับเรื6องร้องเรียน เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีกระบวนการสื6อสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ (http://www.banpupower.com) ซึ6งประกอบด้วยเนือ̂หาที6สําคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ 
บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น นอกจากนีบ̂ริษัทยงัมีนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื6อสื6อสาร
กบันกัลงทนุอีกด้วย 

P 
 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื6อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื6อให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี6ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนภายในบริษัทฯ 

เพื6อให้พนกังานในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี6ยวกบัการทจุริตแก่

บริษัทได้โดยผา่นชอ่งทางการแจ้งเรื6องร้องเรียน ดงันี ̂

1. จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ชัน̂ 26  อาคารธนภมูิ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2. เวบ็ไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling 

3. เวบ็ไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower 

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

bpp_comsec@banpupower.co.th 
 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื9อให้มั9นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที6อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 ทาง

ผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตัิ และรายงานผู้บงัคบับญัชา 

หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ  และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

คาํอธิบาย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ

ข้อกําหนด มีการตรวจสอบและสอบทานโดยหวัหน้างาน รวมทัง̂มีการตรวจสอบและติดตามโดย

หนว่ยงานตรวจสอบภายในโดยรายงานผลตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

P 
 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที6วางไว้โดยการ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในโดยหวัหน้างาน รวมทัง̂

มีการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อผู้ บริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

P 
 

 

16.3 ความถี6ในการตดิตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี6ยนแปลงของบริษัท 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อตรวจพบอย่างสมํ6าเสมอ พร้อมทัง̂รายงานต่อ

ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

P 
 

 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ ที6 มีความรู้และ

ความสามารถ 

 

P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคมุภายในอย่างต่อเนื6อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านป ู(ผ่านสญัญา 
MSA) ซึ6งเจ้าหน้าที6ตรวจสอบภายในเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี6ยง ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ รวมทัง̂มีการ
ฝึกอบรมเพื6อพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื6อง 
16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน̂ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คาํอธิบาย 

ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที6ในการพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ตามที6ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

P 
 

 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที6ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing, IIA) 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายใน ซึ6งรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในของ 
บมจ. บ้านป ู(ผ่านสญัญา MSA) เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที6เกี6ยวข้องกบัมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสมํ6าเสมอ ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) ตามมาตรฐาน IIA เป็นประจําทกุปี 

P 
 

 

 
17. องค์กรประเมินและสื9อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที9 รับผิดชอบ ซึ9ง

รวมถงึผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื6อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพื6อติดตาม
แก้ไขอย่างทนัท่วงที หากผลการดําเนินงานที6เกิดขึน̂แตกตา่งจากเปา้หมายที6กําหนดไว้อย่าง
มีนยัสําคญั  

คาํอธิบาย 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องของการควบคมุภายในต่อ
ผู้บริหารและผู้ รับผิดชอบอย่างทันท่วงที เพื6อปรับปรุงแก้ไขพร้อมทัง̂มีการติดตามและรายงาน
ความคืบหน้าการแก้ไขแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 

P 
 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ̂
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที6เกิดเหตกุารณ์

หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิที6ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทําที6ผิดปกติอื6น ซึ6งอาจกระทบต่อชื6อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อยา่งมีนยัสาํคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที6เป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะ

 
P 
 
 
P 
 
P 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ได้เริ6มดําเนินการจดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื6อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที6 เป็นสาระสําคัญ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

คาํอธิบาย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที6มีเหตุการณ์ทุจริต มีสิ6ง

ผิดปกติ มีความบกพร่องที6สําคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที6

เกี6ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที6สําคญัและรายงาน

ผลการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าว

ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้าให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส 
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12.1 บุคคลที9อาจมีความขัดแย้ง 
บุคคลที9อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. บริษัท บ้านป ูจํากดั 
(มหาชน) (บมจ. บ้านป)ู 

 

พลงังาน 1) เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 
78.57 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 4 ทา่น คือ 
1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
2. นายเมธี เอือ̂อภิญญกลุ 
3. นายระวิ คอศริิ 
4. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบมจ. บ้านปเูป็นกรรมการของ 

บริษัทฯ จํานวน 1 ทา่น คือ นางสมฤดี ชยัมงคล 
2. บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 

(BMC) 
 

จําหนา่ยถ่านหินและลงทนุใน

ธรุกิจถ่านหิน 

1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านป ูซึ6งถือหุ้นร้อยละ 

100.00 โดยบมจ.บ้านปูเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ

บริษัทฯ 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ ซึ6งเป็นผู้บริหารของ   

บมจ. บ้านป ูจํานวน 1 ทา่น คือ  
10.1 นางสมฤดี ชยัมงคล  

3. Asian American Coal, Inc.  

(AACI) 

 

ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 1) เป็นบริษัทยอ่ยของบมจ. บ้านป ูซึ6งถือหุ้นโดย

อ้อมร้อยละ 100.00 ผา่น BP Overseas 

Development Company Limited 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 2 ทา่น คือ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ AACI 

10.2 จํานวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

 

ลงทนุในธรุกิจถ่านหิน 

ในประเทศออสเตรเลยี 

1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ6งถือหุ้ นโดย
อ้อม ร้อยละ 100.00 ผ่ าน  Banpu Singapore 
Pte. Ltd. 

2) มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ จํานวน 2 ทา่น คือ 
1.  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  

2. นางสมฤดี ชยัมงคล  

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

ค้าถ่านหิน 1) เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ6งถือหุ้ นโดย

อ้อมร้อยละ 100.00 ผา่น BMS 

2) ไมมี่กรรมการร่วมกนั 

3) ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BST 
4) จํานวน 1 ทา่น คือ นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

6. Banpu Vietnam Limited Liability 

Company (BPVT) 
บริการให้คําปรึกษาด้านการ

จดัการ (ยกเว้นการให้คําปรึกษา

ด้านการเงินการบญัชีและ

กฎหมาย) 

1) ซึUงถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบมจ.บ้านปเูป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ 

2) ไมมี่กรรมการร่วมกนั 

3) ไมมี่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการ BPVT 

 

 

12.   รายการระหว่างกัน 
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§  รายการระหวา่งกิจการที6เกี6ยวข้องกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี ̂

1. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

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

• ปี 2563 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee  จํานวน 169,000,000.00 บาท 
• ปี 2563 มีเงินปันผลจา่ย จํานวน 1,438,319,698.20 บาท  

2. บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี  

    จํากดั 

 

 

บริษัทฯ ทํารายการระหว่างกนักบั บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั    ตัง̂แต่เดือน

มกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เท่านัน̂ จากการเปลี6ยนประเภทเงินลงทนุจากการปรับ

โครงสร้างของกิจการ การคํานวณดอกเบีย̂คํานึงต้นทุนของเงินกู้มาและอตัราดอกเบีย̂ใน

ท้องตลาด ดงันี ̂ 

• ปี 2563  มีดอกเบีย̂รับ จํานวน 43,802,509.65 บาท 

3.  บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์จํากดั    

     

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์  จํากดั ดงันี ̂ 

• ปี 2563  มีเงินปันผลรับ จํานวน 207,255,550.60 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดเงินปันผลค้างรับ จํานวน 346,033,439.50 บาท 

4.  Banpu Power International 

Limited 

บริษัทฯ  ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power International Limited   (BPPI)   โดยมี

เงินให้กู้ ยืมแก่ BPPI ในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบีย̂โดยคํานงึต้นทนุของ

เงินกู้มาและอตัราดอกเบีย̂ในท้องตลาด ดงันี ̂ 

• ปี 2563  มีดอกเบีย̂รับ จํานวน 84,181,489.63  บาท  

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน   2,473,104,628.50  บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดดอกเบีย̂ค้างรับ จํานวน  124,328,133.65 บาท 

5.  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) 

จํากดั 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั. ดงันี ̂ 

• ปี 2563 คา่ใช้จา่ยคา่ Management fee จํานวน 1,297,487.21 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดเงินรับลว่งหน้า จํานวน  29,384,902.33 บาท 

6.  BRE Singapore Pte. Ltd.  

 

• บริษัทฯ ไมมี่รายการระหวา่งกนักบั BRE Singapore Pte. Ltd. (BRES) เนื6องจากการ

เปลี6ยนประเภทเงินลงทนุจากการปรับโครงสร้างของกิจการ 

7.  BPP Vinh Chau Wind Power 

Limited Liability Company  

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability 

Company (BPPVC) ดงันี ̂ 

• ปี 2563 คา่ใช้จา่ย Management fee จํานวน 2,907,960 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีคา่ Management fee ค้างรับ จํานวน 1,441,780.80 บาท 

2. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. BPP Renewable Investment  

    (China) Co.,Ltd.        

 

 บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. 

(BPPRIC) มีเงินให้กู้ ยืมในรูปของสญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบีย̂โดยคํานงึต้นทนุของ

เงินกู้มาและอตัราดอกเบีย̂ในท้องตลาด ดงันี ̂

• ปี 2563  มีดอกเบีย̂รับ จํานวน 68,851,681.21 บาท 

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 83,351,172.96 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะสัน̂  จํานวน 1,264,138,190.00 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน 323,309,000.00 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มียอดดอกเบีย̂ค้างรับ จํานวน 277,672,398.47 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีคา่ Management fee ค้างรับ จํานวน 7,863,280.03 บาท 
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บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

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

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 16,068,761.66 บาท 

3. Banpu (Shanghai) Trading Co.,  
    Ltd. 

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

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 8,406,942.40 บาท 

• ปี 2563 มีรายจา่ยคา่ซือ̂ถ่านหิน จํานวน 147,546,549.81 บาท 

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

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 20,848,755.22 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีคา่ Management fee ค้างรับจํานวน 12,578,607.86บาท 

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

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 21,074,715.65 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีคา่ Management fee ค้างรับ จํานวน 2,123,437.39 บาท 

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

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee  จํานวน 35,910,893.05 บาท 

7. Banpu  (Beijing) Energy Trading 
Co,.Ltd 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu (Beijing) Energy Trading Co., Ltd. (BBET) 
ดงันี ̂

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee  จํานวน 5,604,628.27 บาท 

• ปี 2563 มีรายจา่ยคา่ซือ̂ถ่านหิน จํานวน 1,384,464,245.64 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีเจ้าหนีค̂า่ซือ̂ถ่านหินค้างจา่ยจํานวน 192,164,446.49บาท 
3. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จาํกัด. 

บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Power Trading GK       
 

 บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Power Trading GK ดงันี ̂ 

• ณ 31 ธนัวาคม 2562 มียอดเงินทดรองจา่ย จํานวน 828,768.39 บาท 

2. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ดงันี ̂

• ปี 2563 มีรายได้คา่ Management fee จํานวน 1,297,487.21 บาท 

• ปี 2563 มีรายได้รับลว่งหน้า-Service agreement จํานวน 29,384,902.33 บาท 

3. BANPU JAPAN K.K. บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Japan K.K. ดงันี ̂

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีเงินทดรองจา่ย จํานวน 4,006,394.19 บาท 

4. Banpu Next บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Next ดงันี ̂

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีเงินทดรองรับ จํานวน 6,267,310 บาท 
4.  Banpu Power International Limited 

บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Investment (China) Ltd. 
 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. มีเงินให้กู้ ยืมในรูปของ
สญัญาเงินให้กู้ ยืม คํานวณดอกเบีย̂โดยคํานงึต้นทนุของเงินกู้มาและอตัราดอกเบีย̂ใน
ท้องตลาด ดงันี ̂

• ปี 2563  มีดอกเบีย̂รับ จํานวน 68,637,518.42 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 256- มียอดเงินให้กู้ ยืมระยะยาว จํานวน 2,142,696,528.50 บาท 

• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีดอกเบีย̂ค้างรับ จํานวน 92,917,163.13 บาท 
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บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 
2. บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) มีเงินกู้ ยืมในรูป
ของสญัญาเงินกู้ ยืม คํานวณดอกเบีย̂โดยคํานงึถงึต้นทนุของเงินกู้มาและอตัราดอกเบีย̂ใน
ท้องตลาด ดงันี ̂

• ปี 2563 มีดอกเบีย̂จา่ย จํานวน 84,697,313.12 บาท 
• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีเงินทดรองรับ จํานวน 52,776,775.47 บาท 
• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีเงินกู้ ยืมระยะยาว จํานวน 2,473,104,628.50 บาท 
• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีดอกเบีย̂ค้างจา่ย จํานวน 124,328,133.65 บาท 

5.  Power Vietnam Co., Ltd. 
บริษัทที9เกี9ยวข้อง รายการระหว่างกัน 

1. Banpu Vietnam Co., Ltd. 
 

บริษัทฯ ทํารายการระหวา่งกนักบั Banpu Vietnam Co., Ltd. ดงันี ̂
• ปี 2563 คา่ใช้จา่ย Management fee จํานวน 4,886,987.15 บาท 
• ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีคา่ Management fee ค้างจา่ย จํานวน 1,372,124.77 

บาท 
 

12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในกรณีที6บริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที6
เกี6ยวข้อง และ/หรือบคุคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทําสญัญานัน̂ๆ  โดย
คํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

 มาตรการหรือขั Zนตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
ในกรณีที6บริษัทฯ เข้าทําสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที6เกี6ยวข้อง 
บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที6อาจมีความขดัแย้ง เพื6อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ต้องปฏิบตัิ
ตามนโยบายของบริษัทโดยสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื6องการ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที6เกี6ยวโยงกนั และให้มีราคาและเงื6อนไข เสมือนการทํา
รายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานที6มีสว่นได้เสยีในรายการนัน̂จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ

 
12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

(ก) รายการเงินกู้ ยืมจากบมจ. บ้านป ู
ในปีนีบ̂ริษัทฯ ไม่มีรายการกู้ ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู หากในอนาคตมีรายการนี ̂บริษัทย่อยมีรายการให้และรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทที6เกี6ยวโยงกนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และกฎหมายที6เกี6ยวข้องกบัการทํารายการเกี6ยวโยงกนัตอ่ไป 
 

(ข) คา่บริหารจดัการและการใช้บริการหนว่ยงานสนบัสนนุจากบมจ. บ้านป ู 
ตัง̂แต่วนัที6 1 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสญัญาการบริหารจดัการกับ บมจ. 
บ้านป ูฉบบัลงวนัที6 30 กนัยายน 2562 แทนสญัญาเดมิ โดยมีคา่ใช้จา่ยคงที6ปีละ 169 ล้านบาทตอ่ปี โดยจะจา่ยชําระ
เป็นรายเดือน ซึ6งครอบคลมุบริการด้านการให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบญัชีและการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิโดยมีอายสุญัญา 2 ปี การตอ่อายสุญัญาต้องแจ้งลว่งหน้าภายใน 30 วนัก่อนวนัที6สญัญาจะสิน̂สดุลง 
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(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที6เกี6ยวข้องกนั 

BIC ซึ6งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ดําเนินธรุกิจในประเทศจีน มีบคุลากรที6มีความเชี6ยวชาญด้านบริหารจดัการ เป็น

ผู้ ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย โดยสญัญามีอายุ 1 ปี โดยสญัญาให้บริการให้คําปรึกษา มีขอบเขต

เกี6ยวกบัการให้คําปรึกษา การบริหารจดัการ ในเรื6องการดําเนินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี6ยงและเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจดัการและการบริหารทรัพย์สนิ เป็นต้น  

(ง) เงินทดรองจา่ย / รับ กิจการที6เกี6ยวข้องกนั 

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที6เกี6ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที6เป็นไปตามปกติธุรกิจที6จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสํารวจ

โครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที6บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที6

เกี6ยวข้องกนัมีกําหนดระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัที6ในใบแจ้งหนี ̂และเงินทดรองรับจากบริษัทที6

เกี6ยวข้องกนัมีกําหนดระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 30 วนันบัจากวนัที6ในใบแจ้งหนี ̂โดยจะจา่ยชําระในราคาที6ทดรอง

จา่ยแทนกนัตามมลูคา่ที6เกิดขึน̂จริง 
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ส่วนท ี3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทสีาํคัญ 

13.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี  
 

ความเหน็ของผู้สอบบัญช ี
ผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บา้นปู เพาเวอร ์

จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที  ธันวาคม 

พ.ศ.  และผลการดาํเนินงานรวม และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิทตีรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
x งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
x งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการสาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั  
x งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรบัปี

สินสดุวนัเดียวกนั  
x งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั และ 
x หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซงึประกอบดว้ยนโยบายการบญัชีทสีาํคญัและหมาย

เหตเุรืองอืน ๆ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความรับผิดชอบได้กล่าวไว้ในส่วนของความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของผูส้อบบญัชี โดยมี

ความเป็นอิสระจาก กลุ่มกิจการและบริษัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนทีเกียวขอ้งกับ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และไดป้ฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ผูส้อบบญัชีเชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็น 
 

เรืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
เรืองสาํคัญในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิ ชาชีพในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบังวดปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีไดร้ะบเุรืองการรวมธุรกิจเป็นเรืองสาํคญัในการ

ตรวจสอบและไดน้าํเรืองนีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี  ทงัน ีผูส้อบบญัชีไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรบัเรืองนี  
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การเปลียนโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ  
  
อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เรืองเงินลงทุนใน

บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มและการรว่มคา้  
 
เมือวันที  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ ์

จาํกัด (Banpu NEXT) ไดถู้กจดทะเบียนจัดตังจากการควบ

รวมบริษัทระหว่างบริษัท บา้นป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอรจ์ี จาํกัด 

(BRE) ซึงเดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท บ้านป ู

อินฟิเนอรจ์ี จาํกดั (BPIN) ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท บา้นป ู

จาํกัด (มหาชน) จาํกัด ซึงเป็นบริษัทใหญ่ โดยบริษัทไดแ้ลก

หุ้นสามัญทังหมดใน BRE เป็นหุ้นสามัญทีออกใหม่ของ 

Banpu NEXT ตามสดัส่วนการถือหุน้ใน Banpu NEXT ทรีะบุ

ในสญัญาซงึเท่ากับรอ้ยละ 50 ของหุน้สามัญทังหมดและจัด

ประเภทเงินลงทุนใน Banpu NEXT เป็นเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม เนืองจากบริษัทมีเพียงอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญใน 

Banpu NEXT แต่บริษัทใหญ่มีอาํนาจในการควบคุม Banpu 
NEXT ทังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านบริษัท ส่งผลให ้

Banpu NEXT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ผลกระทบจาก

การเปลียนโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการดังกล่าวมี

สาระสาํคัญเป็นอย่างมากต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการตามทีได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 14.1 
 
ผู้บริหารใช้ผู้เชียวชาญอิสระซึงเป็นบุคคลภายนอกในการ

ประเมินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ BPIN 
และ BRE เพือใชใ้นการกาํหนดอตัราการแลกหุน้สามัญของ 

BPIN และ BRE รวมถึงการรับรูมู้ลค่าเงินลงทุนเริมแรกใน 

Banpu NEXT ณ วนัควบรวมบรษิัท 
 
 
ผูส้อบบัญชีให้ความสนใจในเรืองการเปลียนโครงสรา้งการ

ลงทุนและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิของ BRE 
และ BPIN เนืองจากการเปลียนโครงสรา้งการลงทุนนีมีความ

ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานดังต่อไปนีเพือให้ได้หลักฐาน

เกียวกบัหลกัการบญัชีทีผูบ้รหิารนาํมาปฎิบตัิใชแ้ละการ

ประเมินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ 

BPIN และ BRE ณ วนัควบรวมบรษิัท  
 
x อ่านสญัญาผูถื้อหุน้เพอืทาํความเขา้ใจในขอ้กาํหนด

และเงอืนไขตา่ง ๆ และเพอืทาํความเขา้ใจใน

รายการทเีกดิขึนกบัผูบ้รหิาร 
x พิจารณาการประเมินรายการทางบญัชทีเีกดิขึนจาก

การเปลียนโครงสรา้งการลงทุนทีจดัทาํโดยผูบ้รหิาร

ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับต่าง ๆ ทีเกียวข้อง นอกจากนียังได้ปรึกษา

ผู้เชียวชาญ ทางด้านบัญ ชีของข้าพเจ้าในก าร

พิจารณารายการดงักล่าว 
x ประเมินความเหมาะสมของการระบสิุนทรพัยส์ทุธิที

ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึงประเมินขันตอนการ

กาํหนดมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิทีจดัทาํขึน

โดยผูบ้รหิาร  
x พิจารณาคุณสมบัติ  ความรูค้วามสามารถ และ

ความเป็นอิสระของผู้ เชียวชาญ อิสระที เป็นผู้

ประเมินการวดัมลูค่ายตุิธรรมทผีูบ้รหิารใช ้
x ทดสอบการคาํนวณหามลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์

สุท ธิ  รวมทังสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ

เกียวกับขอ้สมมติฐานทีสาํคัญทีผูบ้ริหารใชใ้นการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  เช่น การ

ประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต 

ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย โครงสรา้งเงินทุน 

อัตราการเติบ โตและ อัตราคิดลด รวม ทังการ

เปรียบเทียบข้อสมมติฐานทีสําคัญกับสัญญาที

เกียวขอ้งและแหล่งขอ้มลูภายนอก และ  
x ประเมินอัตราคิดลดโดยพิจารณาเทียบกับข้อมูล

ของบริษัททีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันทีสามารถ
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ซับซ้อนในการพิจารณาผลกระทบทางบัญชี อีกทัง มูลค่า

ยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิดงักล่าวมีมลูค่าทีมีสาระสาํคญัต่อ

งบการเงิน และตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานซงึเกียวขอ้งกบัการใช้

ดุลยพินิจทีสาํคัญของผู้บริหาร โดยขอ้สมมติฐานทีสาํคัญที

ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมประกอบดว้ย การ

ประเมินความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจในอนาคต ประมาณ

การรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย โครงสรา้งเงินทุน อัตราการเติบโต

และอตัราคิดลดทีใชใ้นการคาํนวณดงักล่าว 

อา้งอิงไดจ้ากขอ้มลูทเีปิดเผยโดยทวัไป เพอืใหม้นัใจ

ว่าอัตราคิดลดทีผูบ้ริหารใชอ้ยู่ในเกณฑ์ทีสามารถ

ยอมรบัได ้
 
จากผลการปฏิบตัิงานตามวิธีการดงักล่าว ขา้พเจา้พบว่า 
การประเมินว่ารายการทางการบัญชีทีเกิดขึนจากการ

เปลียนโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการทีจัดทาํโดย

ผูบ้ริหารดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับทีเกียวข้อง อีกทังพบว่าข้อสมมติฐานที

ผูบ้ริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์

สุทธิมีความสมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกับหลักฐาน

สนบัสนนุ 
  

 

ข้อมูลอืน  

กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอืน ขอ้มลูอืนประกอบดว้ย ขอ้มลูซงึรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบัญชีทีอยู่ในรายงานนัน ผูส้อบบัญชีคาดว่าจะไดร้บัรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีน ี 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอืน และผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้

ความเชือมนัต่อขอ้มลูอืน 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีทีเกียวเนอืงกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มลูอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรูท้ีไดร้บั

จากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีหรือปรากฏว่าขอ้มลูอืนมีการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมือผูส้อบบญัชีไดอ้่านรายงานประจาํปี หากผูส้อบบญัชีสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 

ผูส้อบบญัชีตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหนา้ทรีบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน ีโดยถกูตอ้งตามที

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น 

เพือใหส้ามารถจดัทาํ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ

และบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกับการดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้

เกณฑก์ารบญัชีสาํหรบั 

การดาํเนินงานต่อเนอืง เวน้แต่กรรมการมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทชี่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

กิจการและบรษิัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของผูส้อบบัญชีมีวตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึงรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ความเชือมันอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด

จากการทุจรติหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลไดว้่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

แต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน ี 

ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี ผูส้อบบัญชีไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพและการ

สงัเกต และสงสยัเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชีรวมถึง 

x ระบแุละประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ

ตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทไีม่พบขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซงึเป็นผลมาจากการทจุรติจะสงู

กว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรง ตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

x ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเกียวขอ้งกับการตรวจสอบเพอืออกแบบวิธีการตรวจสอบทเีหมาะสมกับ

สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

กิจการและบรษิัท 

x ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทกีรรมการใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี และ

การเปิดเผยขอ้มลูทเีกียวขอ้งซงึจดัทาํขนึโดยกรรมการ  

x สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของกรรมการจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีทไีดร้บั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทมีีสาระสาํคญัทเีกียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท์อีาจเป็นเหตุ

ใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสาํคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้
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ผูส้อบบญัชีไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีโดยใหข้อ้สงัเกตถึง

การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทเีกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอจะ

เปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีขนึอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดร้บัจนถึงวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชี 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษัทตอ้งหยุดการดาํเนินงาน

ต่อเนอืง  

x ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนอืหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํใหม้ีการนาํเสนอ

ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

x ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีทเีหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพอืแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผูส้อบบญัชีรบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ และเป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของผูส้อบ

บญัชี 

ผูส้อบบญัชีไดสื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่าง ๆ ทสีาํคญัซงึรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสาํคัญทีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีมีนัยสาํคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 

 

ผูส้อบบัญชีไดใ้หค้าํรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกับความเป็น

อิสระและไดสื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพันธ์ทังหมด ตลอดจนเรืองอืนซึง เชือว่ามีเหตุผลที

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและมาตรการทีใชเ้พือป้องกันไม่ให้ผูส้อบบญัชีขาดความเป็น

อิสระ จากเรืองทีสือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสาํคัญทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ โดยได้

อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผู้สอบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน และพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานเพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณ ะ

จากการสือสารดงักล่าว  
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 
หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,169,033        4.44 3,342,710    6.85 1,442,979    2.80
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกัดในการใช้                     88 0.00                  -   - 52,012         0.10
สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ            332,546 0.68                  -   - -              -
เงินลงทนุระยะสนั -                   0.00 3,326,047    6.81 103,921       0.20
ลกูหนีการคา้และตวัเงินรบั สทุธิ 937,618           1.92 1,156,449    2.37 1,365,400    2.65
ลกูหนีกิจการทีเกียวขอ้งกัน 487,197           1.00 5,644           0.01 16,941         0.03
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกันทีคาดวา่จะไดร้บัภายใน 1 ปี 150,000           0.31 -              - 330,000       0.64
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน 8,804               - 38                - 105              0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน 2,795,705        5.73 98,235         0.20 2,603           0.01
เชือเพลิง 443,374           0.91 368,808       0.76 418,135       0.81
วสัดสุาํรองคลงั 61,663             0.13 58,109         0.12 58,567         0.11
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 132,541           0.27 542,464       1.11 437,958       0.85
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน        7,518,569 15.17    8,898,504 18.23 4,228,621 8.20

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน 288,831           0.59 638,831       1.31 6,802,860    13.19
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน 5,740,754        
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน -                   - -              - 181,736       0.35
เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                   - -              - -              -
เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 26,638,516      54.58 20,544,727  42.09 21,246,355  41.20
เงินลงทนุอืน สทุธิ -                   0.00 3,798,736    7.78 4,153,980    8.06
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ ์สทุธิ 8,001,318        16.39 11,895,521  24.37 12,231,547  23.72
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 568,789           1.17
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 544,275           1.12 554,285       1.14 621,180       1.20
คา่ความนิยม 38,094             0.08 38,243         0.08 41,154         0.08
สิทธินการประกอบธรุกิจโรงไฟฟ้า สทุธิ -                   0.00 199,845       0.41 212,815       0.41
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน          223,632 0.46    2,238,980 4.59 1,845,882 3.58
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      42,044,209 84.83  39,909,168 81.77 47,337,509 91.80
รวมสินทรัพย์      49,562,778 100.00  48,807,672 100.00 51,566,130 100.00  

หมายเหต:ุ เพือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯสาํหรับสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563” 
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 

หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,453,895        2.93 886,616       1.82 1,184,877    2.30
เจา้หนีการคา้ 169,964           0.34 396,547       0.81 690,923       1.34
เงินทดรองรบัและเจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกัน 244,964           0.49 62,057         0.13 7,530           0.01
หนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน สทุธิ -                   - 66,435         0.14 -              -
สว่นของเงินกูยื้มทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สทุธิ 950,774           1.92 1,061,173    2.17 1,072,958    2.08
หนีสินตามสญัญาเชา่สว่นทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี สทุธิ 11,860             0.02 - 0.00 -              -
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 58,601             0.12 55,461         0.11 35,923         0.07
หนีสินหมนุเวียนอืน 1,176,918        2.37 1,315,096    2.69 1,798,849    3.49
รวมหนีสินหมุนเวียน        4,066,976 8.21    3,843,385 7.87 4,791,060 9.29

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 3,480,832        7.02 5,029,062    10.30 5,465,056    10.60
หนีสินตามสญัญาเชา่ สทุธิ 7,765               0.02 -              - -              -
หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 966                  0.00 69,662         0.14 94,347         0.18
หนีสินอนพุนัธก์ารเงิน 1,949               0.00 2,725           0.01 -              -
สาํรองคา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน 26,513             0.05 47,005         0.10 34,525         0.07
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน        3,518,025 7.10    5,148,454 10.55 5,593,928 10.85
รวมหนีสิน        7,585,001 15.30    8,991,839 18.42 10,384,988 20.14  

หมายเหต:ุ เพือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท ฯสาํหรบัสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563” 
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 

หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2561
ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 3,104,492,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท

 (พ.ศ. 2562 หุน้สามญัจาํนวน 3,104,492,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)
 (พ.ศ. 2561 หุน้สามญัจาํนวน 3,104,492,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)

31,044,920      31,044,920  31,044,920  
ทนุทีออกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญัจาํนวน 3,051,021,700 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท

 (พ.ศ. 2562 หุน้สามญัจาํนวน 3,051,021,700  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)
 (พ.ศ. 2561 หุน้สามญัจาํนวน 3,051,021,700  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 30,510,217      61.56 30,510,217  62.51 30,510,217  59.17
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 7,231,386        14.59 7,231,386    14.82 7,231,386    14.02
สว่นเกินจากการรวมธรุกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกัน (3,891,564)       (7.85)      (1,970,423)  (4.04)      (1,970,423)  (3.82)      
สาํรองจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 40,326             0.08 37,407         0.08 32,620         0.06
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

- สาํรองตามกฎหมาย 1,600,200        3.23 1,561,200    3.20 1,363,200    2.64
- สาํรองอืน 41,694             0.08 -              - -              -
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,550,966        19.27 6,705,128    13.74 6,144,336    11.92

หกั หุน้ทึนซือคนื (41,694)            (0.08)      
องคป์ระกอบอืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (3,932,802)       (7.93)      (4,996,367)  (10.24)    (2,901,686)  (5.63)      
รวมส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่      41,108,729 82.94  39,078,548 80.07 40,409,650 78.36
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ            869,048 1.75        737,285 1.51 771,492 1.50
รวมส่วนของผู้ถือหุน้      41,977,777 84.70  39,815,833 81.58 41,181,142 79.86
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุน้      49,562,778 100.00  48,807,672 100.00 51,566,130 100.00  

หมายเหต:ุ เพือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ฯสาํหรบัสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563” 



 

หนา้ 161 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 

หน่วย: พนับาท 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563
ร้อยละ

ของรายได้

31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2562
ร้อยละ

ของรายได้
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

ของรายได้

รายไดร้วม 10,240,038 100.00 9,853,229 100.00 11,554,728 100.00
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5,505,511        53.76 5,687,010    57.72 6,322,203    54.72
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (4,390,664)       (42.88)    (4,608,873)  (46.78)    (5,051,162)  (43.72)    
กาํไรขันต้น 1,114,847       10.89 1,078,137   10.94 1,271,041   11.00
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (945,709)          (9.24)      (1,749,295)  (17.75)    (1,229,350)  (10.64)    
เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุอืน -                   0.00 19,579         0.20 19,496         0.17
รายไดค้า่บริหารจดัการและอืนๆ 646,643           6.31 555,911       5.64 371,528       3.22
ดอกเบียรบั 374,439           3.66 139,639       1.42 55,276         0.48
คา่สินไหมทดแทนตามคาํพิพากษา -                   0.00 -              0.00 (900,685)     (7.79)      
ผลตา่งจากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มกิจการ (577,138)          (5.64)      -              -         -              0.00
กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอัตราแลกเปลียน 148,066           1.45       (221,986)     (2.25)      19,247         0.17       
ดอกเบียจา่ย (236,091)          (2.31)      (275,530)     (2.80)      (220,955)     (1.91)      
ตน้ทนุทางการเงินอืน (6,921)              (0.07)      (12,607)       (0.13)      (7,779)         (0.07)      
สว่นแบง่กาํไรจากการร่วมคา้ 3,565,379        34.82 3,673,076    37.28 4,766,978    41.26     
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,083,515       41.44 3,206,924   32.55 4,144,797   35.87
ภาษีเงินได้ (300,491)          (3.05)      (204,083)     (2.07)      (292,729)     (2.53)      
กาํไรสาํหรับปี 3,783,024       38.39 3,002,841   30.48 3,852,068   33.34
รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุนภายหลัง

- การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน (5,306)              (0.05)      -              -         (9,423)         (0.08)      
หกั ภาษีเงินไดเ้กียวกับกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน 1,061               0.01       -         -         
- สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืนจากบริษัทร่วมและการร่วมคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 236,838           2            (12,439)       (0.13)      -              -         

- ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไร

ขาดทนุเบด็เสร็จอืน

(439,653)          (4)           -              -         -              -         

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสุทธิจากภาษี

- ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการปอ้งกันความเสียงกระแสเงินสด 776                  0            (2,725)         (0.03)      -              -         
หกั ภาษีเงินไดเ้กียวกับกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน (155)                 (0)           545 0.01       -              -         
- สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืนจากการร่วมคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สีย (592,296)          (6)           (900,975)     (9.14)      93,730         0.81       
- ผลตา่งของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,504,912        15          (1,259,642)  (12.78)    (785,091)     (6.79)      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสุทธิจากภาษี 706,177         6.90       (2,175,236)  (22.08)    (700,784)     (6.06)      
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 4,489,201       43.84 827,605      8.40 3,151,284   27.27
การแบ่งปันกาํไร

สว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,702,480        37.58 2,968,932    30.13 3,812,668    33.00
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 80,544             0.82 33,909         0.34 39,400         0.34

3,783,024        38.39 3,002,841    30.48 3,852,068    33.34
การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่ 4,355,096        44.20 861,812       8.75 3,158,329    27.33
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 134,105           1.36       (34,207)       (0.35)      (7,045)         (0.06)      

4,489,201        45.56     827,605       8.40       3,151,284    27.27
กาํไรต่อหุน้ (บาท)
กาํไรตอ่หุน้ขันพืนฐาน 1.214 0.973 1.250
กาํไรตอ่หุน้ขันปรบัลด 1.214 0.973 1.250  



 

หนา้ 162 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 

หน่วย: พนับาท 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

 กาํไรสาํหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ 4,083,515 3,206,924 4,144,797
 คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 402,463 612,647 625,202
 คา่เผือสงสยัหนีจะสญู - - -
 คา่เผือความเคลือนไหวชา้ของวสัดสุาํรองคลงั - (7,491)         15,106
 ดอกเบียรบั (374,439)          (139,639)     (55,276)       
 ดอกเบียจา่ย 236,091 275,530 220,955       
 ตน้ทนุทางการเงินอืน 6,921 12,607 7,779           
 สว่นแบง่กาํไรจากการร่วมคา้ (3,565,379)       (3,673,076)  (4,766,978)  
 เงินปันผลรบัจากบริษัทย่อยและการร่วมคา้ - - -              
 เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุอืน - (19,579)       (19,496)       
 ผลตา่งจากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มกิจการ 577,138
 ขาดทนุสทุธิจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2,694)              2,834 (1,302)         
 ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                   (525)            -              
 ตดัจาํหน่ายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 50,787 17,757 50,678         
 การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2,919 4,787 9,688           
 ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนอืน -                   -              -              
 (กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทนุอืน -                   -              -              
 (กาํไร) ขาดทนุสทุธิจากอัตราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (59,854)            119,209 (78,914)       
กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 1,357,468 411,985 152,239
(เพิมขึน)ลดลงในลกูหนีการคา้และตวัเงินรบั 119,153           388,603       (115,474)     
(เพิมขึน)ลดลงในลกูหนีกิจการทีเกียวขอ้งกัน (23,630)            13,660         (3,501)         
เงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเกียวขอ้ง (11,016)            181,803       14,018         
(เพิมขึน)ลดลงในเชือเพลิงและวสัดสุาํรองคลงั (78,586)            57,740         (2,748)         
(เพิมขึน)ลดลงในสินทรพัยห์มนุเวียนอืน (137,714)          102,831       (109,241)     
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน (199,448)          (401,441)     (324,103)     
เพิมขึน(ลดลง)ในเจา้หนีการคา้ (205,328)          (299,390)     72,694         
เงินทดรองรบัและเจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกัน 203,042           54,527         3,868           
 สาํรองคา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน (26,593)            12,480         (5,548)         
หนีสินหมนุเวียนอืน 114,353           (678,168)     (19,750)       
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,111,701       (155,370)     (337,546)     
    การจา่ยดอกเบีย (232,130)          (278,045)     (201,573)     
    การจา่ยภาษีเงินได้ (274,644)          (192,913)     (249,920)     
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 604,927         (626,328)     (789,039)      



 

หนา้ 163 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 

หน่วย: พนับาท 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบั (จา่ย) จากเงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกัดในการใช้ (86)                   49,492 (32,316)       
เงินสด (รบั) จา่ยสทุธิจากเงินลงทนุระยะสนั -                   (3,230,944)  68,478
เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 3,235,438 - -
เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 875,518
เงินสดจา่ยสาํหรบัสินทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ (1,106,979)       
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน 179,270 36,228 -
เงินสดจา่ยสาํหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน (1,599,096)       (132,878)     (2,710)         
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน 1,255,438
เงินสดจา่ยจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทอืน - - -              
เงินสดจา่ยเพือเพิมเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (2,426,630)       (884,686)     (377,773)     
เงินสดจา่ยเพือซือเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                   (315,665)     -              
เงินสดรบัจากการลดเงินลงทนุอืน - 441,734 -              
เงินสดจา่ยสทุธิจากการรวมธรุกิจ (9,679)              (216,254)     (63,309)       
เงินสดจา่ยเพือเพิมเงินลงทนุอืน (132,938)          (483,752)     (1,059,857)  
เงินสดลดลงจากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ (688,740)          - -              
เงินสดจา่ยเพือซือทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (328,666)          (1,048,530)  (1,298,227)  
เงินสดรบัจากการจาํหน่ายทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 17,552 603 2,228           
เงินสดจา่ยสาํหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช้ (259,221)          
ดอกเบียรบั 442,167 79,772 14,219         
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมคา้ และบริษัทร่วม 975,094 10,941,130 3,106,402    
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากบริษัทอืน - 19,579 19,496         
เงินจา่ยลว่งหนา้เพือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า - - -              
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 428,442           5,255,829    376,631       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 6,546,927        3,352,288    3,174,499    
เงินสดจา่ยคนืเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (6,039,716)       (3,593,558)  (4,283,601)  
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน -                   -              -              
เงินสดจา่ยคนืจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกัน -                   -              -              
เงินสดจา่ยจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษัทอืน -                   -              -              
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 162,817           774,495       4,110,259    
เงินสดจา่ยคนืเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,019,713)       (1,087,952)  (394,928)     
เงินสดจา่ยสาํหรบัหนีสินตามสญัญาเชา่ (15,114)            
เงินสดจา่ยสาํหรบัตน้ทนุทางการเงินอืน (1,678)              (1,136)         (8,448)         
เงินสดจา่ยเจา้หนีสญัญาเชา่การเงิน -                   (90,367)       
เงินสดจา่ยสาํหรบัหุน้ทนุซือคนื (41,694)            
เงินปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท (1,829,191)       (1,983,164)  (1,830,583)  
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,237,362)       (2,629,394)  770,432       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (1,203,993)       2,000,137    358,024       
ผลตา่งของอัตราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,316             (100,406)     (44,242)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,342,710        1,442,979    1,129,197
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายปี 2,169,033 3,342,710 1,442,979  
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน)  และ บรษิัทย่อย 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

(Liquidity ratio)
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 1.85                 2.32             0.88             
อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.88                 2.04             0.62             
อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.28                     n.a.     n.a. 
อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการคา้ 4.26                 9.79             4.85             
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 84.58               36.78           74.20           
อัตราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 9.42                 21.59           10.46           
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย 38.21               16.67           34.42           
อัตราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี 15.50               23.25           7.89             
ระยะเวลาชาํระหนี 23.22               15.49           45.62           
Cash Cycle 99.56               37.97           63.00           

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(Profitability ratio)
อัตรากาํไรขันตน้ 20.25               18.96           20.10           
อัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน 87.47               52.71           80.23           
อัตรากาํไรอืน 46.24               42.28           45.28           
อัตราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร 0.23                 (0.05)           (0.07)           
อัตรากาํไรสทุธิ 36.16               30.13           33.00           
อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 9.05                 14.91           9.42             

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดาํเนินงาน

(Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 7.53                 12.17           7.68             
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 41.26               60.22           36.64           
อัตราหมนุของสินทรพัย์ 0.21                 0.40             0.23             

อัตราสว่นหนีสินรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.18                 0.23             0.25             
อัตราสว่นหนีสทุธิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.07                 (1.87)           0.13             
อัตราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย 4.79                 n.a. n.a.
อัตราการจา่ยเงินปันผล 49.40               46.00           48.00           

 
หมายเหต ุ 
*เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท ซึงเป็นการ

จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึงไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ หุน้ละ 

0.30 บาท เมือวนัท ี23 กนัยายน 2563 ดงันนัคงเหลือจ่ายเงนิ ในงวดนอีีกหุน้ละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกาํไรทไีดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวม

คาํนวณภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ซึงผูร้บัเงนิปันผลจะไม่ไดร้บัเครดติภาษี กาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี28 เมษายน 2564 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1 สรุปความเหน็ของผู้บริหาร 

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์กา้วเขา้สู่ปี 2564 โดยสามารถบรรลุเป้าหมายกาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วนการลงทุนรวม 2,750     

เมกะวตัต ์ผ่านการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการสรา้งความเติบโตอย่างมันคงและยงัยัน ในปีทีผ่านมาไดม้ีการเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญีปุ่ นจาํนวน 2 แห่งได้แก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ 

Yabuki มีการเขา้ซือโรงไฟฟ้าพลงังานลม El Wind Mui Dinh ซงึเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ในประเทศเวียดนาม รวมถึง 

การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงซงึปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการทดสอบความพรอ้มเพือเตรียมการจ่ายไฟเชิงพาณิชย ์ในส่วน

ของผลการดาํเนินงาน โรงไฟฟ้า HPC ไดม้ีการปรบัแผนการดาํเนินงาน (recovery plan) ระหว่างปี เพือใหส้ามารถบรรลุ

เป้าหมายการจ่ายไฟไดต้ามแผนแมจ้ะมีการปิดซ่อมบาํรุงจากเหตภุยัธรรมชาติ สะทอ้นเป็นผลค่าความพรอ้มจ่าย (EAF) ทงั

ปีทรีอ้ยละ 82 ตามเป้าหมายทีวางไว ้ในขณะทโีรงไฟฟ้า BLCP สามารถจ่ายไฟไดอ้ย่างต่อเนือง โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเดินเครืองได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการใช้ไฟฟ้า

โดยเฉพาะจากภาคอตุสาหกรรมทีฟืนตวักลบัมาอย่างรวดเรว็หลงัจากเกิดการระบาดของโรค COVID-19 รอบแรก นอกจากนี

การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานภายใตก้ารดาํเนินงานโดยบริษัท บา้นปู เน็กซ ์ไดม้ีการพัฒนาผลิ ตภัณทแ์ละบริการ

รูปแบบใหม่ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าโซล่ารล์อยนาํ เรือนาํเทียวพลังงานไฟฟ้า E-ferry รวมถึงล่าสุดไดม้ีการพัฒนา

โครงการเมืองอจัฉริยะ Phuket Liveable city, Smart and Safe ในจงัหวดัภูเก็ตอีกดว้ย ในปีนีบรษิัทฯ ยงัคงเดินหนา้ในการ

ก่อสรา้งโครงการต่างๆใหแ้ลว้เสร็จตามแผน ประกอบไปดว้ย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์Kessennuma 

และ Shirakawa ประเทศญีปุ่ น และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม Vin Chau ระยะ 1 ในประเทศเวียดนามใหส้ามารถ

จ่ายไฟเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน 

บรษิัทฯ รายงานผลกาํไรสทุธิประจาํปี 2563 จาํนวน 3,702 ลา้นบาท โดยรวมผลกาํไรจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน

จริง จาํนวน 148 ลา้นบาท จากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลารแ์ลว้ มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

หกัภาษี ดอกเบีย ค่าเสือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) คิดเป็น 5,230 ลา้นบาทเพิมขึนจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 9 

ส่วนหลักมาจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนืองของโรงไฟฟ้า HPC และ โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม CHPs และผล

จากการดาํเนินมาตรการลดตน้ทนุในทกุๆส่วนการดาํเนินงาน   

รายไดร้วมของบรษิัทฯ จาํนวน 5,506 ลา้นบาท ส่วนหลกัมาจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (CHPs) จาํนวน 5,288 ลา้น

บาท และ รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยป์ระเทศจีนและธุรกิจซือขายไฟฟ้าประเทศญีปุ่ น (Energy trading) 

จาํนวน 218 ลา้นบาทซงึเป็นผลการรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2563 เพียงไตรมาสเดียวก่อนการปรบัโครงสรา้งการควบ

รวมหรือ Amalgamation และจดัตงับรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์โดยโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มนนั รายงานผลการดาํเนินงานทีดี

ขนึกว่าปีก่อน อนัเป็นผลมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและไอนาํทมีีมาอย่างต่อเนอืงจากทงัภาคอตุสาหกรรมและครวัเรือน 

กอปรกับมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครฐัเพือบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และการดาํเนินมาตรการ

รูปแบบการจดัหาถ่านหินแบบรวมศูนย ์(Centralized coal procurement) ทาํใหร้าคาตน้ทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้ามีราคา

เฉลียทงัปี 572 หยวนต่อตนั เมือเทียบกับ 599 หยวนต่อตนัในปีก่อนหนา้ สะทอ้นเป็นอตัรากาํไรขนัตน้ทีดีในอตัรารอ้ยละ 

20  
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ส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ จาํนวน 3,565 ลา้นบาท ส่วนหลักมาจากส่วนแบ่งกาํไรจากโรงไฟฟ้า HPC จาํนวน 3,223 
ลา้นบาท ซึงไดร้วมผลกาํไรจากการแปลงค่าสกุลเงินแลว้จาํนวน 11 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 14 จากปีก่อนหนา้ โดย

ตลอดทงัปีทีผ่านมา โรงไฟฟ้า HPC ไดม้ีการดาํเนินมาตรการต่างๆ มากมายเพือเพิมประสิทธิภาพในระยะยาว และจาก

การรบัรูเ้งินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเมือปี 2562 และ 2563 ทีผ่านมาดว้ย ในขณะทีโรงไฟฟ้า 

BLCP รายงานส่วนแบ่งกาํไรจาํนวน 543 ลา้นบาท รวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจาํนวน 48ลา้นบาทและผล

จากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 368 ลา้นบาทแลว้ ส่วนธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังานภายใต ้บรษิัท 

บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ไดร้ายงานส่วนแบ่งขาดทนุจาํนวน 290 ลา้นบาท  

ในปีทีผ่านมา การปรบัโครงสรา้งการลงทุนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานและจัดตงับริษัท บา้นป ู

เน็กซ ์นนัจะช่วยสรา้งโอกาสใหก้ับ บรษิัทฯ ในการมองหาโอกาสการลงทุนเพือการเติบโตของธุรกิจพลงังานสะอาดและมี

การนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาเพือพฒันาการดาํเนินธุรกิจใหต้อบสนองต่อรูปแบบการใชพ้ลงังานในอนาคต ทงันีบรษิัทฯ 

ยงัเดินหนา้ในการหาโอกาสในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า ซงึมุ่งเนน้การลงทนุในโรงไฟฟ้าทเีปิดดาํเนินการแลว้และมีการ

ใชเ้ทคโนโลยีทีมีความกา้วหนา้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างสะอาด มีประสิทธิภาพ ในประเทศทมีีความเติบโตของการใชไ้ฟฟ้า

และมีนโยบายสนบัสนนุจากภาครฐั  

 

14.2 เหตุการณส์าํคัญระหว่างปี 

เมือวันที  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  กลุ่ มกิจการได้มีการปรับโครงสรา้งการลงทุนโดยการคว บรวมกิจการหรือ 

Amalgamation เพือรวมธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังานเขา้ไวด้ว้ยกัน และจดัตงัเป็นบริษัทใหม่ มีชือว่า 

“บริษัท บา้นปู เน็กซ ์จาํกัด (Banpu NEXT)” โดยมี บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ   

การควบรวมกิจการขา้งตน้ ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงการจดัประเภทของเงินลงทนุ ซงึเดิมถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยใน บริษัท บา้นปู รีนิวเอเบิล เอเนอรจ์ี จาํกัด เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท บา้นปู เน็กซ ์จาํกัด (Banpu 
NEXT) ผลจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุดงักล่าว มีผลต่อการแสดงรายงานผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของ

กลุ่มบรษิัทฯ ดงันี 

1. กลุ่มบริษัทฯ มีการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์และธุรกิจซือขายไฟฟ้าในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี  ตงัแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.  เท่านนัสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจขา้งตน้ ตงัแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.  เป็นตน้ไป กลุ่มบริษัทฯ จะรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) จากกลุ่ม Banpu NEXT ในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม และจากการควบรวมกิจการ ทาํใหก้ลุ่ม

บรษิัทฯ รบัรูผ้ลต่างจากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งของกิจการ จาํนวน  ลา้นบาท 

2. กลุ่มบริษัทฯ มีการตดัรายการสินทรพัย ์หนีสิน และส่วนของเจา้ของ ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

และธุรกิจซือขายไฟฟ้าดังกล่าวออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ตังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 

 เป็นตน้ไป 
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14.3 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบริษัท  

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานเปรียบเทียบสาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

งบกาํไรขาดทนุรวมสาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ 2562 

สรุปผลการดําเนนิงาน
(หน่วย : ลา้นบาท) จาํนวนเงิน  %

รายไดจ้ากการขาย             5,506              5,687              (181) -3%
ตน้ทนุขาย           (4,391)            (4,609)                218 5%

กาํไรขันต้น             1,115              1,078                  37 3%
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร              (946)            (1,749)                803 46%

สว่นแบง่กาํไรจากการรว่มคา้             3,565              3,673              (108) -3%

      ผลต่างจากการเปลยีนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งของกลุม่กิจการ              (577)                    -                (577) 100%

รายได(้ค่าใชจ้่าย)อืน             1,169                 494                675 137%
ตน้ทนุทางการเงิน              (243)               (289)                  46 16%

กาํไรก่อนภาษีเงินได้             4,083              3,207                876 27%
ภาษีเงินได้              (300)               (204)                (96) -47%

กาํไรสุทธิสาํหรับปี             3,783              3,003                780 26%

ส่วนของบริษัทใหญ่          3,702           2,969            733 25%
สว่นไดเ้สยีทีไม่มีอาํนาจควบคุม                  81                   34                  47 138%
กาํไรต่อหุน้ (หน่วย: บาท)             1.214              0.973             0.241 25%

เปลยีนแปลง
ปี 2563 ปี 2562

 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 3,702 ลา้นบาท เพิมขึน 733 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 25 เมือเทียบกับปีก่อน 

สาเหตุหลักมาจากผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนทีดีขึนกว่าปีก่อน 

ตลอดจนการไดร้บัมาตรการช่วยเหลือจากทางรฐับาลจีนเพอืบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และการดาํเนิน

มาตรการรูปแบบการจดัหาถ่านหินแบบรวมศูนย ์(Centralized coal procurement) และ การเพิมขึนของส่วนแบ่งกาํไร

จากการรว่มคา้ของโรงไฟฟ้า HPC จากการรบัรูร้ายไดค้่าเคลมเงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภยัธรรมชาติเมือปี 

2562 และ 2563 รายละเอียดผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ สาํหรบัปี 2563 มดีงัต่อไปนี 

รายได้จากการขาย ตน้ทนุขาย และกาํไรขันตน้ 

รายไดจ้ากการขายรวมจาํนวน  5,506 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 181 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3 เป็นผลจากการลดลงของ

รายไดโ้รงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน จาํนวน 665 ลา้นบาท และรายไดจ้ากธุรกิจซือขายไฟฟ้า 

(Energy Trading) ในประเทศญีปุ่ น จาํนวน 14 ลา้นบาท จากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการ

ลงทุนของกลุ่มกิจการ ในขณะทีรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมในสาธารณรฐัประชาชนจีนเพิมขึน จาํนวน 498 ลา้น

บาท ดงัรายละเอียดดงันี 



 

หนา้ 168 

100 % Basis ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

โรงไฟฟา้ Zhending CHP           414.85 420.49         0.44             0.64                           0.34 0.33             115.05         104.18         
โรงไฟฟา้ Luannan CHP           708.75 691.53         1.39             1.02                           0.34 0.33             106.27         110.50         
โรงไฟฟา้ Zouping CHP           439.60 383.73         2.34             1.93                           0.42 0.43             91.71           96.16           
รวม โรงไฟฟ้า CHP      1,563.20 1,495.75     4.18           3.60                      0.36 0.36                     99.04 101.67        
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  **47.47 213.88        -             -             0.83           0.83           -             -             

อัตราค่าไอนาํและอืนๆอัตราค่าไฟฟ้าเฉลีย

(หยวนต่อกิโลวัตตชั์วโมง)
รายการ

ปริมาณขายไฟฟ้า ปริมาณขายไอนาํและอืนๆ

(กิกะวัตตชั์วโมง) (ล้านตัน) (หยวนต่อตัน)

 
   ** กาํลงัการผลิตตามสดัส่วนการลงทนุ เป็นไปตามการปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุในกลุ่มบรษิัท ตามทีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 

 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

ร่วมในสาธารณรัฐประชาชน

จีน เพิมขนึจํานวน 498 ล้าน

บาท  
 

รายได้ทีเพิมขึนของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมเมือเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากปัจจัย

ดงัต่อไปน ี  
1. เพิมขึนจาํนวน 125 ลา้นบาท  จากปริมาณขายไฟฟ้าทีเพิมขึน จาํนวน 67.45   กิกะ

วัตต์ชัวโมง จากโรงไฟฟ้า Luannan และ Zouping โดยราคาขายไฟฟ้าเฉลียต่อ

กิโลวตัตช์วัโมง  เท่ากบั 0.36 หยวน (ปี 2562: เท่ากบั 0.36 หยวน) 
2. เพิมขึนจาํนวน 218 ลา้นบาท จากรายไดค้่าขายไอนาํและอืนๆ ซึงเป็นผลสุทธิจาก

การเพิมขึนของปริมาณการขายไอนาํ จาํนวน 0.58 ลา้นตนั ในขณะทีราคาขายเฉลีย

ไอนาํต่อตนั เท่ากบั 99.04 หยวน (ปี 2562: เท่ากบั 101.67 หยวน) ลดลง 2.63 หยวน  
3. ผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลหยวน จาํนวน 155 ลา้น

บาท โดยเงินสกุลบาทไดอ้่อนค่าลงเมือเทียบกับปีก่อน มีผลทาํใหร้ายไดเ้พิมขึนเมือ

แปลงค่ารายไดใ้นสกุลเงินหยวนมาเป็นเงินสกุลบาท อัตราแลกเปลียนเฉลียของเงิน

สกุลหยวนต่อเงินสกุลบาทในปี 2563 เท่ากับ 4.5385 บาทต่อ 1 หยวน  (ปี 2562 : 
4.4949 บาทต่อ 1 หยวน)   

 
โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติย ์
ในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
 
 
 
ธรุกิจซือขายไฟฟ้า(Energy 
Trading)ในประเทศญีปุ่ น 

รายได้ลดลงจากปีก่อน จํานวน 665 ล้านบาท จากการควบรวมกิจการตังแต่เดือน

มีนาคม 2563 กลุ่มบรษิัท ไดเ้ปลียนจากการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานโดยรวมกาํไรสทุธิของ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนซงึเป็นบริษัทย่อย เป็นการรบัรู ้

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้า เนืองจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรับ

โครงสรา้งการลงทนุของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นขอ้ 2) 
 
รายไดล้ดลงจากปีก่อน จาํนวน 14 ลา้นบาท จากการควบรวมกิจการตงัแต่เดือนมีนาคม 

2563 กลุ่มบรษิัท ไดเ้ปลียนจากการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานรวมกาํไรสทุธิของธุรกิจซอืขาย

ไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญีปุ่ นซงึเป็นบริษัทย่อย เป็นการรบัรูส่้วนแบ่งกาํไร

จากการรว่มคา้ เนืองจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุน

ของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 
 

ต้นทนุขาย  
ลดลงร้อยละ 5  

ตน้ทุนขายในปี 2563 จาํนวน 4,391 ลา้นบาท ลดลง 218 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5 เมือเทียบ

กบัปีก่อน รายละเอียดดงัต่อไปน ี 
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 1. โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมในสาธารณรฐัประชาชนจีน เพิมขึนจาํนวน 39 ลา้นบาท 

เกิดจากปริมาณการใช้ถ่านหินทีเพิมขึนจากการผลิตจาํนวน 0.06 ลา้นตัน ตน้ทุน

เฉลียถ่านหินในปี 2563 เท่ากบั 572 หยวนต่อตนั (ปี 2562:  599 หยวนต่อตนั) ลดลง 

27 หยวนต่อตนั หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 เมือเทียบกบัปีก่อน  
2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนลดลง จาํนวน 238 ลา้นบาท 

จากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการ 

ทาํใหก้ลุ่มบริษัทไม่มีการรบัรูต้น้ทุนขายตงัแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  (เมีอเทียบ

กับปีก่อนทีแสดงตน้ทุนขายจาํนวน 285 ลา้นบาท ตามรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นขอ้ 

2) 
3. ธุรกิจซือขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญีปุ่ นลดลง จาํนวน 19 ลา้นบาท 

จากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการ 

ทาํใหก้ลุ่มบริษัทไม่มีการรบัรูต้น้ทนุขายตงัแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (เมือเทียบกับ

ปีก่อนทแีสดงตน้ทนุขายจาํนวน 134 ลา้นบาท ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 
 

กําไรขันต้น 
เพิมขึนร้อยละ 3 
 

 

กาํไรขันตน้จาํนวน 1,115 ลา้นบาท เพิมขึน 37 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3 จากปีก่อน สาเหตุ

หลกัเกิดจาก 
1. เพิมขึนจากผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จาํนวน 459 ลา้นบาท  
2. ลดลงจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุของกลุ่ม

กิจการของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากสาธารณรฐัประชาชนจีน และธุรกิจ

ซือขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในประเทศญีปุ่ น รวมจํานวน 422 ล้านบาท 
(ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2)  
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ลดลงร้อยละ 46 

 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม 946 ลา้นบาท ลดลง 803 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46 เมือ

เทียบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย 
1. ลดลง 362 ลา้นบาท จากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรับโครงสรา้งการ

ลงทนุของกิจการ (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 
2. ลดลง 441 ล้านบาท จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการศึกษาการลงทุนใน

ต่างประเทศ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ลดลงร้อยละ 46 

 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม 946 ลา้นบาท ลดลง 803 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46 เมือ

เทียบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย 
3. ลดลง 362 ลา้นบาท จากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งการ

ลงทนุของกิจการ (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 
4. ลดลง 441 ลา้นบาท จากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาการลงทนุใน

ต่างประเทศ 
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การรับรู้ส่วนแบ่งกําไร

สุทธิจากบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า 

 

 

 

 

การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้และบรษิัทร่วม  ลดลง 108 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 3 เมือเทียบกบัปีก่อน  เกิดจาก 
1. การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรทีลดลงจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจาํนวน 297 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากการกลับรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี ซึงเป็นผลมาจากการ

แปลงค่าของสินทรพัยข์องเงินสกลุบาทต่อเงินสกลุเหรียญสหรฐั  
2. การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรทเีพิมขนึจากโรงไฟฟ้า HPC และเหมืองภไูฟจาํนวน 401 ลา้น

บาท ซึงไดร้วมการรบัรูร้ายไดค้่าเคลมเงินประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ภัย

ธรรมชาติ จาํนวน 225 ลา้นบาท และรบัรูก้าํไรจากอัตราแลกเปลียนจาํนวน 190 
ล้านบาท ในขณะทีผลประกอบการลดลง จํานวน 14 ล้านบาท จากการหยุด

เดินเครืองเพอืปรบัปรุงประสิทธิภาพประจาํปีของหน่วยผลิตที 3 
3. การรับรูส่้วนแบ่งกําไรทีเพิมขึนจากโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจาํนวน 80 ลา้นบาท 
4. การรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี

พลงังาน จาํนวน 290 ลา้นบาท   
รายได้อืนๆ รายไดอ้ืนๆ จาํนวน 1,169 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1. รายไดด้อกเบยีรบั จาํนวน 374 ลา้นบาท 
2. รายไดค้่าบรหิารจดัการจาํนวน 210 ลา้นบาท เป็นค่าบริหารจดัการทีคิดไปยงับริษัทที

เกียวขอ้งกนัและการรว่มคา้ 
3. รายไดค้่าเชือมต่อท่อไอนาํทีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหม่ของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น

รว่มในสาธารณรฐัประชาชนจีน จาํนวน 95 ลา้นบาท 
4. กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสทุธิ จาํนวน 148 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลกาํไรจากอตัรา

แลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขนึจรงิทเีป็นสกลุเงินเหรียญสหรฐั ณ วนัสินปี เป็นผลจากการอ่อน

ค่าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐัเมือเทียบกับปีก่อน อตัราแลกเปลียนเฉลีย

ของเงินสกุลเหรียญสหรฐัต่อเงินสกุลเงินบาท ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เท่ากับ 

31.2937 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐั  (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 31.0476 บาทต่อ 1 
เหรียญสหรฐั)   

5. รายไดอ้ืน จาํนวน 342 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายขีเถา้และวสัดุเหลือ

ใช้ของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมในสาธารณรฐัประชาชนจีน จาํนวน 75 ลา้นบาท 
เงินสนับสนุนจากรฐับาลจีนในการผลิตไฟฟ้าจาํนวน  185 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน 

จาํนวน 82 ลา้นบาท 
ดอกเบียจ่ายและต้นทนุ

ทางการเงนิ 
 

ดอกเบี ยจ่ ายและต้นทุนทางการเงิน จํานวน 243 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบรษิัทระหว่างปี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล     

      
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจาํนวน 300 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 96 ลา้นบาท เมือเทียบกับปี
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รายการ

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 จาํนวนเงิน % 
โรงไฟฟ้าบแีอลซีพี 543                    840                    (297)                   -35%
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภไูฟ 3,223                 2,822                 401                    14%
โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง  (อยูใ่นระหวา่งการกอ่สรา้ง) 76                      (4)                       80                      -2002%
บรษัิทรว่มลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่ น 21                      19                      2                        9%
บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั (290)                   -                     (290)                   100%
บรษัิทรว่มลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย (8)                (4)                (4)                92%

รวม               3,565               3,673                (108) -3%

เพมิ(ลด)ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน)

 

กาํไรสุทธิรวมในส่วนของบริษัท สาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 3,702 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน

จาํนวน  733 ลา้นบาท 
กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (Basic Earnings Per Share) เท่ากบั 1.214 บาทต่อหุน้ (ปี 2562: 0.973 บาทต่อหุน้) 

 

14.4 งบแสดฐานะการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 31  ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน %

(หน่วย : ลา้นบาท)

สินทรัพย์ 49,563             48,808             755                  2%
หนีสิน 7,585               8,992               (1,407)              -16%
ส่วนของเจา้ของ 41,978             39,816             2,162               5%

รายการ
ข้อมูลทางการเงิน เพมิ(ลด)

 

4.1 สินทรพัยร์วมจาํนวน 49,563 ลา้นบาท เพิมขึน 755 ลา้นบาท เมือเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการเพิมขึน

และลดลงทีมีสาระสาํคญัดงันี 

 ก่อน ประกอบดว้ย 
1. การลดลงของภาษีเงินไดน้ิติบุคคล จาํนวน 39 ลา้นบาท ของธุรกิจไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน ซงึเกิดจากการเปลียนประเภทเงินลงทุน

จากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุของกลุ่มกิจการ 
2. การเพิมขึนของภาษีเงินไดน้ิติบคุคล จาํนวน 135 ลา้นบาท ซงึเป็นไปตามผลกาํไร

จากการดาํเนินงานทีเพิมขึนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมในสาธารณรฐั

ประชาชนจีน 
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 31  ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน %
(หน่วย : ลา้นบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,169               3,343               (1,174)              -35%
สนิทรพัยท์างการเงินทีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 333                  -                       333                  100%
เงินลงทนุระยะสนั -                       3,326               (3,326)              100%
ลกูหนีการคา้และตวัเงินรบั สทุธิ 938                  1,156               (218)                 -19%
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีคาดวา่จะไดร้บัภายในหนึงปี 150                  -                       150                  100%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืนๆ 3,929               1,074               2,855               266%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,519             8,899             (1,380)            -16%
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 289                  639                  (350)                 -55%
เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 26,639             20,545             6,094               30%
เงินลงทนุอืน สทุธิ -                       3,799               (3,799)              -100%
ทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 8,001               11,896             (3,895)              -33%
สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 569                  -                       569                  100%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอืนๆ 6,546               3,030               3,516               116%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 42,044           39,909           2,135             5%
รวมสินทรัพย์ 49,563           48,808           755               2%

ข้อมูลทางการเงิน
เพิม(ลด)สินทรัพยร์วม

 

� เงินสดและเงินฝากธนาคารจาํนวน 2,169 ลา้นบาท ลดลง 1,174 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 35 (คาํอธิบาย

ในขอ้ 4  เรอืงงบกระแสเงินสดรวม) 

� สินทรพัยท์างการเงินทีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จาํนวน 333 ลา้นบาท  เกิดจาก

การจดัประเภทจากเงนิลงทนุระยะสนั จาํนวน 91 ลา้นบาท จากผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัที 9 
เรือง เครืองมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิม จาํนวน 1,107 ลา้นบาท ไถ่ถอน จาํนวน 875 
ลา้นบาท และกาํไรจากอตัราแลกเปลียนยงัไม่เกิดขนึจรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสินปี จาํนวน 10 
ลา้นบาท 

� เงินลงทนุระยะสนั ลดลง 3,326 ลา้นบาททงัจาํนวน เกิดจากการไถ่ถอนเงินลงทนุระยะสนัทีครบกาํหนดเป็น

เงินฝากธนาคาร จาํนวน 3,235 ลา้นบาท และจัดประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินทีวัดมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จาํนวน 91 ลา้นบาท จากผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัที 9 เรือง 

เครืองมือทางการเงิน 

 31  ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน %
(หน่วย : ลา้นบาท)

เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัทีคาดวา่จะไดร้บัใน 1 ปี 150                  -                       150                  -
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 289                  639                  (350)                 -

รวม 439               639               (200)              -

เงินปันผลค้างรับจากกิจการทเีกียวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงิน เพิม(ลด)

 

� เงินปันผลคา้งรบัทีคาดว่าจะไดร้บัภายในหนึงปีและส่วนทีเกินกว่าหนึงปีจากกิจการทีเกียวข้องกันรวม

จาํนวน  439 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 200 ลา้นบาท จากการไดร้บัเงินปันผลในระหว่างปี ซงึเป็นเงินปันผล

จากการรว่มคา้ทดีาํเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ  

� เงินลงทุนในบริษัทรว่มและการรว่มคา้จาํนวน 26,639 ลา้นบาท เพิมขึน 6,094 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30 
ประกอบดว้ย มลูค่าการลงทนุทีเพิมขึนในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน จาํนวน 732 ลา้น
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บาท ซงึเกิดจากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการ  และเพิมเงิน

ลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลงังานอีกจาํนวน 2,427 ลา้นบาท การเพิมขึนจากการ

ปรบัปรุงทีเกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ทีเรมินาํมาถือ

ปฏิบัติในปีนี จาํนวน 311 ลา้นบาท การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้สุทธิจาํนวน 3,565 ลา้นบาท 

รวมถึงการรบัรูเ้งินปันผลในระหว่างปี จาํนวน 775 ลา้นบาท และ ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียังไม่

เกิดขนึจรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสินปี จาํนวน 166 ลา้นบาท 

� เงินลงทนุอืน ลดลง 3,799 ลา้นบาททงัจาํนวน เกิดจากการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้ง

การลงทนุของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดทีกลา่วไวใ้นขอ้ 2) 

� ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ จาํนวน 8,001 ลา้นบาท ลดลง 3,895 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิ จากการลงทุน

เพิมในเครืองจักรและอุปกรณข์องโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม จาํนวน 331 ลา้นบาท และกาํไรจากอัตรา

แลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน จาํนวน 727 ลา้นบาท สุทธิกับการตัดจาํหน่าย

สินทรพัย  ์จาํนวน 66 ลา้นบาท และค่าเสือมราคาสาํหรบัปี จาํนวน 355 ลา้นบาท รวมถึงลดลงจากการ

เปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการจาํนวน 4,532 ลา้นบาท (ตาม

รายละเอียดทีกล่าวไวใ้นขอ้ 2) 

� สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จาํนวน 569 ลา้นบาท เกิดจากการรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชท้ีเกิดจากสัญญาเช่า ซึง

เป็นผลมาจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ ฉบบัที 16 เรืองสญัญาเช่า มาเรมิปฏิบตัิใชใ้นปีน ี 

� สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน จาํนวน 6,546 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 3,516 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 

1. เพิมขึนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกัน จาํนวน 5,741 ลา้นบาท ซึงเป็นผลจากการเปลียน

ประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุของกลุ่มกิจการ มีผลทาํใหเ้งินใหกู้ย้ืมดงักล่าวทเีคย

เป็นเงินใหกู้ย้ืมภายในกลุ่มบรษิัทฯ เปลียนเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่การรว่มคา้ จึงมิไดม้ีการตดัรายการบนงบ

การเงินรวม (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 

2. ลดลงจากสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน จาํนวน 1,937 ลา้นบาท ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์น

สาธารณรฐัประชาชนจีน ซงึการลดลงนีเป็นไปตามการเปลียนประเภทเงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้ง

การลงทนุของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 

3. ลดลงจากรายการปรับปรุงทีเกิดจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที 16 เรืองสญัญาเช่า ที

เรมินาํมาถือปฏิบตัิในปีน ีจาํนวน 288 ลา้นบาท ซงึไดน้าํไปรวมอยู่ในสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

4.2 หนีสินรวมจาํนวน 7,585 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,407 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16 เมือเทียบกับหนีสินรวมของปีก่อน 
โดยมีรายละเอียดของการเพิมขึนและลดลงทีมีสาระสาํคญัดงันี 
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 31  ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน %
(หน่วย : ลา้นบาท)

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,454               887                  567                  64%
เจา้หนีการคา้ 170                  397                  (227)                 -57%

   สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวและหนีสนิตามสญัญาเชา่การเงินจาก 951                  1,128               (177)                 -16%

  หนีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12                    -                       12                    100%
  หนีสนิหมนุเวยีนอืนๆ 1,480               1,432               48                    3%
รวมหนีสินหมุนเวียน 4,067             3,844             223               6%

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 3,481               5,029               (1,548)              -31%
หนีสนิตามสญัญาเชา่ 8                      -                       8                      100%
หนีสนิไม่หมนุเวยีนอืนๆ 29                    119                  (90)                   -75%

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,518             5,148             (1,630)            -32%
รวมหนีสิน 7,585             8,992             (1,407)            -16%

หนีสินรวม
ข้อมูลทางการเงิน

เพิม(ลด)

สถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี

 

� เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน จาํนวน  1,454 ลา้นบาท เพิมขนึ 567 ลา้นบาท เป็นผลสทุธิจากการกู้

เงินเพิม จาํนวน 6,547 ลา้นบาท และจ่ายชาํระคืนในระหว่างปี จาํนวน 6,040 ลา้นบาท และมีผลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสินปี จาํนวน 60 ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลหยวน เนืองจากการอ่อนค่าของเงินสกุลบาทเทียบกับเงินสกุลหยวน อัตรา

แลกเปลียนเฉลียของเงินสกลุหยวนต่อเงินสกลุเงินบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม2563 เท่ากับ 4.6187 บาทต่อ 

1 หยวน  (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 : 4.3147 บาทต่อ 1 หยวน  )  

� ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี จาํนวน 951 ลา้นบาท ลดลง 

177 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16 เป็นผลสทุธิจากการจดัประเภทของเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงนิกูร้ะยะยาวที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี จาํนวน 924 ลา้นบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้สุทธิ)  การชาํระ

คืนเงินกูร้ะยะยาวทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีจาํนวน 1,020 ลา้นบาท และลดลงจากการเปลียนประเภท

เงินลงทนุจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุของกลุ่มกิจการ จาํนวน 88 ลา้นบาท (ตามรายละเอียดทกีล่าวไว้

ในขอ้ 2) รวมถึงผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสินปี 

จาํนวน 7 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมสกลุหยวนเนอืงจากการอ่อนค่าของเงินสกลุบาทต่อเงินสกลุหยวน 

� หนีสินหมนุเวียนอืนจาํนวน 1,480 ลา้นบาท เพิมขึนสทุธิจาํนวน 48 ลา้นบาท โดยหลกัใหญ่เกิดจาก 
1. เงินรบัล่วงหนา้จากกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชไ้อนาํของโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมในสาธารณรฐัประชาชนจีน

เพิมขึน จาํนวน 45  ลา้นบาท  
2. เจา้หนีค่าซือเชอืเพลิงจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน จาํนวน 153 ลา้นบาท 
3. เจา้หนีค่าซือทรพัยสิ์นของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มลดลง จาํนวน 29 ลา้นบาท  
4. เจา้หนคี่าซือทรพัยสิ์น จาํนวน 30 ลา้นบาท และ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย จาํนวน  46 ลา้นบาท ทีลดลงของ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน ซงึลดลงจากการเปลียนประเภทเงินลงทุน

จากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุของกลุ่มกิจการ (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2)  
5. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีลดลงจากการจ่ายชาํระหน ีจาํนวน 45 ลา้นบาท 

� เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จาํนวน 3,481 ลา้นบาท ลดลง 1,548 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
31 เป็นผลสทุธิจากการกูย้ืมเพิมขึนจาํนวน 168 ลา้นบาท (รวมค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้สทุธิ) และ
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การจดัประเภทจากเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะยาวทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีจาํนวน 924 ลา้นบาท  

และลดลงจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการ จาํนวน 865 
ลา้นบาท (ตามรายละเอียดทีกล่าวไวใ้นขอ้ 2) รวมถึงผลจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขนึจริง

จากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสินปี จาํนวน 73 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกลุหยวน เนอืงจาก

การอ่อนค่าของเงินสกลุบาทต่อเงินสกลุหยวน  

4.3 ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน  41,978  ลา้นบาท เพิมขึน 2,162 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปีก่อน เป็นผลสทุธิจาก  

 31  ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน %
(หน่วย : ลา้นบาท)

สว่นของเจา้ของ 41,109             39,079             2,030               5%
สว่นไดเ้สยีทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 869                  737                  132                  18%

รวมส่วนของเจา้ของ 41,978           39,816           2,162             5%

ข้อมูลทางการเงิน
เพิม(ลด)ส่วนของเจ้าของรวม

 
  

� เพิมขึนจากกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2563  จาํนวน  3,702 ลา้นบาท 
� เพิมขึนจากสาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จาํนวน 4 ลา้นบาท 
� เพิมขนึจากกาํไรจากการแปลงค่างบการเงินของบรษิัทย่อยทีแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 1,185 

ลา้นบาท 
� เพิมขึนจากผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายบญัชีของการนาํมาตรฐานใหม่ ฉบบัที 9 เรืองเครืองมือ

ทางการเงิน ทเีรมินาํมาถือปฏิบตัิในปีน ีจาํนวน 1,463 ลา้นบาท 
� ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 1,829 ลา้นบาท  
� ลดลงจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการ จาํนวน 1,921 

ลา้นบาท (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 
� ลดลงจากหุน้ทนุซือคืน จาํนวน 42 ลา้นบาท 
� ลดลงจากการป้องกนัความเสียงของกระแสเงินสด จาํนวน 326 ลา้นบาท 
� ลดลงจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทีเป็นการป้องกันความเสียงทางการเงิน 

จาํนวน 206 ลา้นบาท 
� เพิมขึนจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ จาํนวน 132 ลา้นบาท 

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สาํหรับงบการเงินรวม

เท่ากบั 0.07 เท่า (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 0.01 เท่า)   
 

14.5 งบกระแสเงนิสดรวมสาํหรับปี 2563 สินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรบัปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงินสดสทุธิลดลงจากวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 จาํนวน 1,174 ลา้นบาท (รวมผลกาํไรของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า จาํนวน 30 ลา้นบาท) โดยรายละเอียด

ของแต่ละกิจกรรมมดีงันี 
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งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท) จาํนวนเงิน

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 605               
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 428               
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,237)           
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลง สุทธิ (1,204)         
ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,343            
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสินปี 2,169           

 

5.1 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 605 ลา้นบาท มีกิจกรรมทสีาํคญัดงัน ี 

� รบัชาํระเงินจากการขายไฟฟ้าและไอนาํ จาํนวน 4,923 ลา้นบาท 
� จ่ายชาํระเจา้หนีและผูร้บัเหมา จาํนวน 3,811 ลา้นบาท 
� จ่ายดอกเบยีจาํนวน 232 ลา้นบาท 
� จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจาํนวน 275 ลา้นบาท 

  5.2 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุจาํนวน 428 ลา้นบาท มีกิจกรรมทสีาํคญัดงันี 

� เงินปันผลรบัจากการรว่มคา้ และบรษิัทอนืจาํนวน 975 ลา้นบาท 
� เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงิน จาํนวน 4,110 ลา้นบาท 
� เงินสดรบัจากดอกเบยี จาํนวน 442 ลา้นบาท 
� เงินสดรบัจากเงินฝากธนาคารทมีีขอ้จาํกดัในการใชจ้าํนวน 138 ลา้นบาท 
� เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัและระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั จาํนวน 1,434 ลา้นบาท 
� ลงทนุในเครืองจกัร อปุกรณ ์และโครงการระหว่างดาํเนินการจาํนวน 311 ลา้นบาท 
� ลงทุนเพิมธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีนและโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญีปุ่ น 

จาํนวน  2,569 ลา้นบาท 
� เงินสดจ่ายสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใชใ้นสาธารณรฐัประชาชนจีนจาํนวน  259  ลา้นบาท 
� เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารทมีีขอ้จาํกดัในการใชจ้าํนวน 137 ลา้นบาท 
� เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั จาํนวน 1,599 ลา้นบาท 
� เงินสดจ่ายจากสินทรพัยท์างการเงิน จาํนวน 1,107 ลา้นบาท 
� เงินสดทีลดลงจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการ 

จาํนวน 689 ลา้นบาท (ตามรายละเอียดทกีล่าวไวใ้นขอ้ 2) 

5.3   เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2,237 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

� เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัและระยะยาวจากธนาคาร จาํนวน 6,708 ลา้นบาท 
� จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัและระยะยาวแก่ธนาคาร จาํนวน 7,059 ลา้นบาท 
� เงินสดจ่ายสาํหรบัหนสิีนตามสญัญาเช่า จาํนวน 15 ลา้นบาท 
� เงินสดจ่ายสาํหรบัหุน้ทนุซือคืน จาํนวน 42 ลา้นบาท 
� เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ จาํนวน 1,829 ลา้นบาท 
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การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิ  

สินทรัพยร์วม 

    

ส่วนหลักเป็นผลมาจากการเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการจาํนวน  ลา้น

บาท การเพิมเงินลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลงังานจาํนวน ,  ลา้นบาท การปรบัปรุงรายการ

เครืองมือทางการเงิน ตามมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัที  จาํนวน  ลา้นบาท การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้สทุธิ

จาํนวน ,  ลา้นบาท การรบัรูเ้งินปันผลระหว่างปีจาํนวน  ลา้นบาท และ การไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสันทีครบ

กาํหนดจาํนวน ,  ลา้นบาท การลดลงของ ทีดิน อาคาร และ อุปกรณ ์จาํนวน ,  ลา้นบาท ซงึเป็นการลดลงจาก

การปรบัปรุงรายการดงัทกีล่าวไปแลว้ขา้งตน้  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนหลกัเป็นผลมาจาก การเพิมขึนจากกาํไรสทุธิสาํหรบัปี  จาํนวน ,  ลา้นบาท และการแปลงค่างบการเงินของ

บริษัทย่อยทแีสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน ,  ลา้นบาท การลดลงจากการจ่ายเงินปันผล จาํนวน ,  ลา้น

บาท และ ลดลงจากการเปลียนแปลงมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธท์เีป็นการป้องกันความเสียงทางการเงินและอืนๆ 

จาํนวน  ลา้นบาท 

 

51,566 48,808 49,563 

2561 2562 2563

สินทรพัยร์วม ณ วนัที  ธันวาคม   

จาํนวน ,  ลา้นบาท 

เพิมขึน  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  

เมือเทยีบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม  2562 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที  ธันวาคม  

จาํนวน ,  ลา้นบาท   

เพิมขึน ,  ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ   

เมือเทยีบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม  2562 



 

หนา้ 178 

รายได้จากการขายรวม 
 

 
 

1. การเปลียนประเภทเงินลงทุนจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนของกลุ่มกิจการในเดือนมีนาคม 2563 ดังนัน

บริษัทฯ จึงเปลียนจากการรบัรูร้ายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีนและ Energy trading ในประเทศ

ญีปุ่ น เป็นการรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้แทน 

2. การเพิมขึนของปริมาณขายไฟฟ้าและไอนาํ ทีเพิมขึนจาํนวน 125 ลา้นบาท และ มีรายไดค้่าขายไอนาํและ

อืนๆ เพิมขนึจาํนวน 218 ลา้นบาท และ รายไดท้เีพิมขึนจากการแปลงค่าสกุลเงินหยวน โดยสกลุเงินบาทไดอ้่อนค่าลงเมือ

เทียบกบัปีก่อน อตัราแลกเปลียนในปี 2563 เท่ากบั 4.54 บาทต่อ 1 หยวน (ปี 2562 เท่ากบั 4.49 บาทต่อ 1 หยวน) 
 

 

กาํไรขันต้น 

 
 

เป็นผลจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและไอนาํทีมีมาอย่างต่อเนืองจากทงัภาคอตุสาหกรรมและครวัเรือน กอปรกบัมาตรการ

ช่วยเหลือจากทางภาครฐัเพอืบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และการดาํเนินมาตรการรูปแบบการจดัหาถ่าน

หินแบบรวมศูนย ์(Centralized coal procurement) ทาํใหร้าคาตน้ทุนถ่านหินของโรงไฟฟ้ามีราคาเฉลียทงัปี  หยวน

ต่อตนั เมือเทียบกบั  หยวนต่อตนัในปีก่อนหนา้ สะทอ้นเป็นอตัรากาํไรขนัตน้ทีดีในอตัรารอ้ยละ   

รายไดจ้ากการขายรวม 5,506 ลา้นบาท  

ลดลงจากปีก่อน 181 ลา้นบาท 

 คิดเป็นรอ้ยละ 3  

เมือเทยีบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม  2562 

โดยมีรายละเอียดดงัน ี

กาํไรขนัตน้จาํนวน 1,115 ลา้นบาท  

เพิมขึนรอ้ยละ 3  

อตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 20  

เพิมขึนรอ้ยละ 1  

เมือเทยีบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม  2562 



 

หนา้ 179 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิรวม 

 
 

ส่วนหลกัมาจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม (CHPs) ทีมีปรมิาณการขายไฟฟ้าและไอนาํทีเพิมขึน การรบัรูส่้วนแบ่งกาํไร

จากโรงไฟฟ้า HPC ทีเพิมขึน จากการปรับแผนการดาํเนินงาน (recovery plan) ระหว่างปี และรบัรูเ้งินประกันความ

เสียหายจากเหตุการณภ์ยัธรรมชาติเมือปี 2562 และ 2563 ทีผ่านมาดว้ย ซงึกาํไรสทุธิดังกล่าวไดร้วมผลกาํไรจากอตัรา

แลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขนึจรงิ จาํนวน 148 ลา้นบาท จากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกบัสกลุเงินดอลลารแ์ลว้ 

 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 

 

 
 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าใชจ้่ายตัดจ่าย (EBITDA) จาํนวน 5,230 เพิมขึน 428 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 9 เมือเทียบกับปีก่อน ส่วนหลกัมาจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนอืงของโรงไฟฟ้า HPC 

และ โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม CHPs และผลจากการดาํเนินมาตรการลดตน้ทนุในทกุๆส่วนการดาํเนินงาน   

 

กาํไรสทุธิรวมในส่วนของบรษิัท  

จาํนวน 3,702 ลา้นบาท 

เพิมขึน 733 ลา้นบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 25 

เมือเทยีบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม  2562 

EBITDA ของบรษิัท  

จาํนวน 5,230 ลา้นบาท 

เพิมขึน 428 ลา้นบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 9 

เมือเทยีบกบั ณ วนัที ธันวาคม  2562 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 
 

 

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อทนุ 

 

 

 

เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,548 ลา้นบาทและลดลงจากเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปีจาํนวน 177 ลา้นบาท แต่มีการกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 567 ลา้น

บาท จึงทาํใหอ้ตัราส่วนหนสิีนสทุธิต่อทนุเพิมขึนจาก 0.01 เท่า ในปี 2562 เป็น 0.07 เท่าในปี 2563 

 

กาํไรต่อหุน้ 

จาํนวน 1.21 บาท 

เพิมขึน 0.24 บาทต่อหุน้  

คิดเป็นรอ้ยละ 25 

เมือเทยีบกบั ณ วนัที ธันวาคม  2562 

จาํนวน .  บาทต่อหุน้ 

 

อตัราส่วนหนสิีนสทุธิต่อทนุ 

จาํนวน 0.07 เทา่ 

หนีสินรวมในปี 2563 จาํนวน 7,585 ลา้นบาท  

ลดลงจาํนวน 1,407 ลา้นบาท  

เมือเทยีบกบัหนสิีนรวม ณ วนัที ธันวาคม  2562 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี Bแล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อืLนสําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูทีLควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี B  

บริษัทฯ  ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินทีLสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน

ในสาระสาํคญัเกีLยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูทีLดี เพืLอให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นทีLเป็นสาระสาํคญัทั Bง

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั Bงควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีLดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2563 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึLงครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลีLยนแปลงทีLสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทั Bงการ

กระทําทีLมิชอบทีLอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี B เพืLอเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั Bงหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีLบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้

มอบหมายให้  นายบรรจบ กิจพานิช   เป็นผู้ลงลายมือชืLอกํากบัเอกสารนี Bไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชืLอของ 

นายบรรจบ กิจพานิช กํากบัไว้  บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ชข้่อมลูทีLบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

              ชื$อ ตาํแหน่ง ลายมือชื$อ 
 

1.  ดร.กิรณ  ลมิปพยอม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร  ……..…........................................... 

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

3. นายเมธี   เอื Bออภิญญกลุ กรรมการ ..…...…............................................ 

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

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

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

 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

  นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ            ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร-การเงิน   ….....…............................................ 

  

-ดร.กิรณ  ลิมปพยอม- 

-นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ- 

-นายเมธี เอื>ออภิญญกลุ- 

-นางสมฤดี ชยัมงคล- 

-นายระวิ คอศิริ- 

-นายวรวฒิุ ลีนานนท์- 

-นางสาวเบญจมาศ สรุตันกวีกลุ- 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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p 

 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี1ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที1ประกอบธุรกจิหลัก 
 

1.1 รายละเอียดเกี1ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยั
สตูร 

- กรรมการอิสระ 
วนัที? 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการ 
วนัที? 4 สงิหาคม 2558 
 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 
 

- กรรมการตรวจสอบ  
วนัที? 21 สงิหาคม 2558 
 

 

66 

 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
University of Hawaii  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหา
บณัฑิต (ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
บณัฑิต  

(เกียรตนิิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Advance Audit 
Committee Program (AACP) 
รุ่น 29/2018 (IOD) 

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

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

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

ตนเอง : 

- 

คูส่มรส :  

- 

 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/  

ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรร

หา/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

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

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ / กรรมการ 

สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี? จํากดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท Travelex (Thailand) Limited 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ฟังก์ชั?น อินเตอร์เนชั?นแนล จํากดั 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอกซ์ จํากดั 

2555 – 2561 กรรมการ /  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี Ä จํากดั 

(มหาชน) 

ม.ค - ก.ย. 2558 รองปลดั
กระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

 
1 สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารคํานวณโดยใช้ทนุชําระแล้วจํานวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นข้อมลูการถือหุ้น ณ วนัทีP 31 ธนัวาคม 2563 โดยยงัมิได้หกัจํานวนหุ้นทีPบริษัทซื Uอคืน จํานวน 3,290,000 หุ้น 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- หลกัสตูร Finance for Non-

Finance Directors (FND) รุ่นที? 

19/2005 (IOD) 

- หลกัสตูร Role of the chairman 

program รุ่นที? 45/2019 (IOD) 

- หลกัสตูร สื?อสขุภาพ (Health 

Ambassador) รุ่นที? 2/2019 ราช

วทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

ก.ค. 2557 - ก.ย. 

2558 

ประธานกรรมการ ธนาคารเพื?อการสง่ออกและนําเข้าแหง่

ประเทศไทย 

เม.ย. 2557 - ก.ย. 

2558 

กรรมการ บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จํากดั 

ต.ค. 2554 - ก.ย. 

2558 

ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั 

2553 - ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ 

- กรรมการอิสระ 

วนัที? 4 สงิหาคม 2558 

- ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

 

66 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที? 66/2007 (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที? 229/2016 

(IOD) 

- หลกัสตูร Advanced Audit 

Committee  Program (AACP) 

รุ่นที? 25/2017 (IOD) 

- หลกัสตูร IT Governance (ITG) 

รุ่น é/èêëí (IOD) 

- Advanced Bank Management 

Program, The Wharton School 

ตนเอง : 

0.002 % 

คูส่มรส :  

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

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

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ / 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส 

(ประเทศไทย) จํากดั 

2549 – 2558 รองผู้จดัการใหญ่ 

กลุม่บริหารความเสี?ยง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2558 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

2554 – 2558 กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- Advanced Management 

Program (AMP), Harvard 

Business School 

- หลกัสตูรการปอ้งกนั

ราชอาณาจกัร วทิยาลยัปอ้งกนั

ราชอาณาจกัร 2546 

3. ศาสตราจารย์  

ดร. บณัฑิต เอื Äออาภรณ์ 

- กรรมการอิสระ 

วนัที? 4 สงิหาคม 2558 

 

- ประธานคณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน 

วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

 

- กรรมการตรวจสอบ 

วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

56 - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร

ดษุฎีบณัฑิต  

Imperial College of Science 

Technology and Medicine 

สหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที? 

110/2551 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน

วิทยาการพลงังาน รุ่นที? 6 (พ.ศ.

2558) 

- หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดนิ รุ่นที? 3 

(พ.ศ. 2557) 

ตนเอง : 

0.003 % 

คูส่มรส :  

- 

 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการกําหนด

คา่ตอบแทน/กรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรร

หา 

บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 

จํากดั (มหาชน)  

2559 - ปัจจบุนั อธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ส.ค. – ก.ย. 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

พลงังาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

2558 - 2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ในคณะกรรมการ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ

2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

4.    นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
- กรรมการ  

วนัที? 12 ธนัวาคม 2539 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา 

วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

 

 

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher 
Course  

รุ่นที? 3/2006 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

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

อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 

Development Program(LDP) - 

Enhancing Competitiveness รุ่นที? 

0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย 

ตนเอง :  
0.044 % 

คูส่มรส : 

   0.011 

% 

- 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)2 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล

และ 

สรรหา 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2558 - 2559 เจ้าหน้าที?บริหารอาวโุส 

2526 – เม.ย. 
2558 

ประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร 

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

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 

2526 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํ Äาตาลมิตรผล จํากดั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2555 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิเพื?อคณุภาพชีวิต 

 
2 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื>อวนัที> 10 กนัยายน 2558 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2559 – 2561 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2558 – 2561 ประธานคณะทํางาน คณะทํางานเพื?อการพฒันาความยั?งยืน
ของบริษัทจดทะเบียน - สาํนกังาน
คณะกรรมการ 
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. นายเมธี เอื Äออภิญญกลุ 
- กรรมการ  

วนัที? 22 พฤษภาคม 2558 
- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

วนัที? 21 สงิหาคม 2558 

67 - Doctor of Business, 
Engineering and Technology, 
St. Louis University, Missouri, 
U.S.A 

- Infrastructure for the Market 
Economy, Harvard University 
John F. Kennedy School of 
Government, Boston, U.S.A. 

- B.S.C. (Management), St. 
Louis University, Missouri, 
U.S.A. 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐ ร่วม
เอกชน  
Natural Resources & 
Environment (วปรอ.377) รุ่นที? 
7  

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ.จก) รุ่นที? 1 

ตนเอง : 
0.014% 
คูส่มรส :  
0.001 % 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ / 
กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 

2526 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั ที?ปรึกษา 
2547 - ปัจจบุนั ประธานที?ปรึกษา บริษัท บริหารและพฒันาเพื?อการอนรัุกษ์

สิ?งแวดล้อม จํากดั (มหาชน) 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- อบรมหลกัสตูร Directors 
Certification Program  (DCP) 
รุ่นที? 61/2005 (IOD) 

6. นางสมฤดี ชยัมงคล 
- กรรมการ 

วนัที? 30 กรกฎาคม 2552 
- กรรมการกําหนคา่ตอบแทน 

วนัที? 1 สงิหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

- Program for Global 
Leadership, Harvard 
University Graduate School 
of Business Administration, 
Boston,U.S.A. 

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

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
ผู้บริหารระดบัสงู  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที? 
18 (วตท.) 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหาร
ระดบัสงูด้านการพฒันาธรุกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ จาก
สถาบนัวิทยาการธรุกิจและ
อตุสาหกรรมรุ่นที? 2 (วธอ.) 

 

ตนเอง : 
0.058 % 
คูส่มรส : - 

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

2558 - ปัจจบุนั กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

2558 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร/ กรรมการ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2549 – 2558 ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร – การเงิน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
AFE Investments Pty. Ltd. 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั?นแนล จํากดั 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Company Limited 
Hunnu Coal Pty Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท เหมืองเชียงมว่น จํากดั 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Asian American Coal, Inc. 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

Banpu Australia Resources Pty Ltd. 

Banpu Australia Co., Pty Ltd. 

BPIN Investment Company Limited 

Sunseap Group Pte.Ltd. 

Banpu North America Corporation 

BOG Co.,Ltd. 

บริษัท บ้านป ูโคล เซลส์ จํากดั 

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั 

บริษัท บ้านป ูอินโนเวชั?น แอนด์ เวน

เจอร์ส จํากดั 

FoMM Corporation 

Banpu Japan K.K. 

บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั 

บริษัท เน็กซ์ กรีน ลสีซิ?ง จํากดั 

Durapower Holding Pte. Ltd. 

Banpu Renewable Australia Pty 

Limited 

Banpu Energy Australia Pty Limited 

BKV Corporation 

7. นายระวิ คอศริิ 

- กรรมการ 

วนัที? 29 ตลุาคม 2544 

 

71 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิ

นทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา  

ตนเอง : 

0.002 % 

คูส่มรส : 

0.002 % 

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

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- กรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา 
วนัที? 21 สงิหาคม  2558 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) 
รุ่นที? 32/2003 (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู
สถาบนัวิทยากรตลาดทนุ 
(หลกัสตูร วตท.)  
รุ่นที? 2/2549 สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 
- Executive Leadership 

Program NIDA-Wharton คณะ
บริหารธรุกิจสถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ (NIDA) กบัThe 
Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
ด้านวิทยาการพลงังานสถาบนั
วทิยาการพลงังาน รุ่นที? 3 (วพน.
3) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

2555 - 2559 กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

2552 – 31 ก.ค 
63 

กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

 กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

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

2553 - 2560 กรรมการ Centennial Coal Company Limited 

8. นายวรวฒุิ ลนีานนท์ 
- กรรมการ  

วนัที? 30 กรกฎาคม 2552 
 

 

63 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิ

นทร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมเครื?องกล  

ตนเอง : 
 0.003 % 
คูส่มรส :  
0.000 % 

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

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. 

กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited 

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

ส.ค 2563 - 
ปัจจบุนั  

กรรมการ  Banpu Energy Australia Pty.Ltd. 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Advanced Management 

Program (AMP173) Harvard 

Business School, U.S.A. 

- หลกัสตูร Directors Certificate 

Program  (DCP) รุ่นที? 

149/2011 (IOD) 

- Orchestrating Winning 

Performance Program รุ่น 

OWPII/2013  

สถาบนัการจดัการนานาชาต ิ 

(IMD SE Asia) 

ก.พ 2563 - 

ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั  

2556 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที?

ปฏิบตักิาร 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2558 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที?

บริหาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 เลขานกุารบริษัท 

2558 – ก.พ. 

2560 

 

 

กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd. 

กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd. 

กรรมการ Hokkaido Solar Estate G.K. 

กรรมการ BPPR Co., Ltd. 

กรรมการ BPPR Japan Co., Ltd. 

2557 – ก.พ. 

2560 

 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอน็จิเนียริ?ง เซอร์วิสเซส 

จํากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูเอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส 

(ไทยแลนด์) จํากดั 

กรรมการ Banpu Energy Service (Japan) Co., 

Ltd. 

9. ดร.กิรณ ลมิปพยอม 

- กรรมการ  

วนัที? 10 เมษายน 2563 

- ประธานเจ้าหน้าที?บริหาร  

วนัที? 10 เมษายน 2563 

46 - Ph.D. Sociology, University 

of Warwick 

- M.Sc. Industrial Relations, 

London School of 

Economics and Political 

Science (LSE), University of 

ตนเอง : 

0.004% 

คูส่มรส : 

0.000% 

 

- 10 เมษายน 2563 

– ปัจจบุนั 

กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที?

บริหาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?

บริหาร - ธรุกิจไฟฟา้ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

London 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิ

นทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) 

รุ่นที? 294/2020 (IOD) 

- Graduate of the Australian 

Institute of Company 

Directors (GAICD) 

- Indonesian Institute of 

Corporate Directorship 

(Professional Director 

Program) 

Hongsa Power Co., Ltd. 

Phu Fai Mining Company Limited 

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั 

บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. 

5 มกราคม 2563 

– ปัจจบุนั 

Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 

AFE Investments Pty Limited 

Banpu Australia Resources Pty 

Limited 

Banpu Energy Australia Pty Limited 

Centennial Coal Company Pty 

Limited 

มี.ค. 2559  – 10 

เมษายน 2563 

President Director PT Indo Tambangraya Megah Tbk 

ส.ค. 2558 - มี.ค. 

2559   

Senior Vice President, 

Office of the President 

Director 

ก.ค. 2562 – 10 

เมษายน 2563 

President Director Thai Business Club Indonesia (TBCI) 

พ.ค. 2558 - เม.ย. 

2556 

Senior Vice President 

– Head of Australia 

Investment 

Banpu Australia Co Pty Ltd  

Director Centennial Coal Company Limited 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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

63 
 
 
 
 
 

 

- ปริญญาตรี สาขา
วศิวกรรมไฟฟา้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

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

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

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

- The BOSS#72 by 
Management Phycology 
Institute 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 
ด้านวิทยาการพลงังานสถาบนั
วทิยาการพลงังาน รุ่นที? 10 
(วพน.10) 

ตนเอง : - 
คูส่มรส : - 

 

- 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที? 
ปฏิบตักิาร 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 

2560 - 2561 ที?ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
2556 - 2560 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

11. นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?  

49 
 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
(การเงินและการตลาด) สถาบนั

ตนเอง : - 
 

- 10 เมษายน 2563 
– ปัจจบุนั 

ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร– การเงิน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

บริหาร - การเงิน 

วนัที? 10 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

บณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- B. Sc. (Mathematics), 

National University of 

Singapore 

- หลกัสตูร Executive 

Development Program (EDP) 

รุ่นที? 20 สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (TLCA) 

 

2560-2562 Deputy Managing 

Director – Finance 

and Accounting 

Hongsa Power Co., Ltd. 

2558-2559 

 

 

 

ผู้จดัการฝ่าย 

Commercial Finance 

 

 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 

12. นายผดงุศกัดิ¶ ธนกิจ 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – สาย

งานธรุกิจไฟฟา้ประเทศ 

เวียดนาม 

วนัที? 10 เมษายน 2563 

62 

 

 

 

 

 

- Mini-MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมเหมืองแร่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Banpu Leadership 

Development Program 

 

ตนเอง : 

0.001% 

คูส่มรส : - 

- 10 เมษายน 2563 

- ปัจจบุนั 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส 

– สายงานธรุกิจไฟฟา้

ประเทศเวียดนาม 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2561 - มีนาคม 

2563 

Operation Director PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

2559 - 2561 Melak Cluster Haed 

2557 - 2559 Short Term Supply 

Chain Head 

13. นายปิลนัธน์ พจนารถ 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – สาย

งานธรุกิจไฟฟา้ประเทศจีน 

วนัที? 10 เมษายน 2563 

56 - ปริญญาโท Business 

Administration (Executive), 

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศิ

นทร์ 

- ปริญญาตรี Eng. In Mechanical 

Engineer มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

 

ตนเอง : 

0.000 

คูส่มรส : 

0.000 

 

- 10 เมษายน 2563 

- ปัจจบุนั 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส 

– สายงานธรุกิจไฟฟา้

ประเทศจีน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั (มหาชน) 

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

ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 

Ltd 

Feichang Xingyu Solar Power PV 

Technology 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Tangshan Banpu Heat and Power 
Co., Ltd 
Zouping Peak CHP Co., Ltd 
BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 
Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 
Weifang Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd 
Anqiu City Huien Photovoaic 
Technology Co.,Ltd. 
Anqiu Huineng Renewable Energy 
Co., Ltd 
Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 
Banpu Power Trading (Shandong) 
Co., Ltd. 
Banpu Power Trading (Hebei) Co., 
Ltd. 
Shanxi Gaohe Energy Company, 
Ltd.  

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd  
Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. 
Shanxi Luguang Power Company 
Limited 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ1 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2559 ผู้ อํานวยการสาย-South 
Asia Investment 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 

2558-2559 ผู้ อํานวยการสาย-
Business 
Development Asia 2 

2556-2558 ผู้ อํานวยการสาย-
Project Development 
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1.1.1  รายละเอียดเกี.ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

14. นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ 

เลขานกุารบริษัท 
วนัที? 1 มกราคม 2562 

49 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- หลกัสตูร Corruption Risk & Control 
(CRC) รุ่นที? 2/2019 (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที? 110/2020 (IOD) 

ตนเอง : - 

 
- ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2561 เจ้าหน้าที?
เลขานกุารบริษัท 

ที?ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Äงที 12/2561 เมื?อวนัที? 21 ธนัวาคม 2561 มีมติอนมุตัิแตง่ตั Äงให้นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท โดยมีผลนบัตั Äงแตว่นัที? 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

โดยให้มีอํานาจหน้าที?ตามที?กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื?อรับผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั Äงดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว 

ตลอดจนให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี?ยวกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที?ต้องปฏิบตัิ การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการมีสว่นได้เสียที?รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและดําเนินการอื?น ๆ ตามที?คณะกรรมการก.ล.ต. คณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศกําหนด 
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1.2 รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

2.  นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
     กรรมการ 

59 
 
 
 
 
 

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

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

ตนเอง :  
0.002 % 
คูส่มรส : - 

- ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd 
Shanxi Gaohe Energy Co., Limited 

Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. 

BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 
Dongping County Haoyuan Solar 
Power Generation Co., Ltd 
Weifang Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd 
Anqiu County Hui'en PV Technology 
Co.,Ltd. 
Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 
Ltd 
Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 
Feicheng Xingyu Solar Technology 
Co.,Ltd. 
Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. 

Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

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 

Banpu Power International Limited 

Banpu Power Investment Co., Ltd. 

Asian American Coal, Inc. 

Shanxi Luguang Power Company 
Limited 

2560 – 10 
เมษายน 2563 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
สายงานธรุกิจไฟฟา้
ประเทศจีน 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

2560 ผู้ อํานวยการ  Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

2558 – 2559 Executive Director Hunnu Altai LLC 

Bilegt Khairkhan Uul LLC 
 

3.   นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

      กรรมการ 

52 - ปริญญาโท Business 
Administration (MBA) 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

- ปริญญาตรี  Business and 

ตนเอง : - - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd. 

Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Administration 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

Ltd. 

BPP Renewable Investment (China) 

Co., Ltd 

Dongping Haoyuan Solar Power 

Generation Co., Ltd 

Weifang Tian'en Jinshan 

Comprehensive Energy Co., Ltd 

Anqiu County Hui'en PV Technology 

Co.,Ltd. 

Anqiu Huineng Renewable Energy 

Co., Ltd 

Jiaxing Deyuan Energy-saving 

Technology Co., Ltd. 

Feichang Xingyu Solar Power PV 

Technology 

Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. 

Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. 

Golden Gobi Mining LLC 

Hunnu Altai LLC 

Hunnu Altai Minerals LLC 

Hunnu Gobi Altai LLC 

Hunnu Power LLC 

Hunnu Resources LLC 

Bilegt Khairkhan Uul LLC 

Munkh Sumber Uul LLC 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2558 ผู้ อํานวยการสายการเงิน  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ

ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และ
พฒันาธรุกิจ 

Peak Pacific (China) Investment Ltd. 

4.   นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 
กรรมการ 

43 - ปริญญาโท Policy 
Management, Technical 
University of Delft 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
(เครื?องกล) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

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

Development and 
assistant to CEO 

ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 
Ltd 
Tangshan Banpu Heat and Power Co., 
Ltd 
Zouping Peak CHP Co., Ltd 
BPP Renewable Investment (China) 
Co., Ltd 
Dongping Haoyuan Solar Power 
Generation Co., Ltd 
Weifang Tian'en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd 
Anqiu County Hui'en PV Technology 
Co.,Ltd. 
Anqiu Huineng Renewable Energy Co., 
Ltd 
Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 



 

                                                                                                                                                   หน้า 202 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Banpu Power Trading (Shandong) Co., 

Ltd. 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 

Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd. 

Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. 

Shanxi Gaohe Energy Co., Limited 

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd 

Feichang Xingyu Solar Power PV 

Technology 

2556 - 2560 ผู้จดัการฝ่าย-Business 

Development  

Hunnu Resource LLC 

5.   Mr. Zhang Tieyan 

กรรมการ 

58 - B. Eng. In Thermal Engineer, 

Tsinghua University, China  

- Master of Business 

Administration (Executive), 

Smith Business School, The 

University of Maryland, 

Shanghai 

- - 2561 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสาย-CHP 

Operation 

Banpu Investment (China) Co., Ltd. 

 

2552-2561 Director-Engineering,  

ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 

Ltd 

Tangshan Banpu Heat and Power Co., 

Ltd 

Zouping Peak CHP Co., Ltd 

 

6.   Mrs. Junping Lu 

    กรรมการ 

47 - Hu Bei Institute of Economic 

Management, major in 

Accounting 

- Hua Zhong University of 

Science and Technology, 

- - ปัจจบุนั กรรมการ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., 

Ltd. 

Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

Banpu Power Trading (Shandong) Co., 

Ltd. 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

major in Financial 
Management  

- University of International 
Business and Economics, 
major in Finance 

Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 

 

 
1.3  รายละเอียดเกี#ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Zouping Peak CHP Co., Ltd. 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

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

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

3. นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

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

4. Mr. Zhang Tieyan  

กรรมการ 

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

5. Mrs. Junping Lu 
กรรมการ 

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

6. Mr. Yong Wang 
กรรมการ 

70 - Senior High School, Zouping 
First Senior High School 

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

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Xiwang group Company Limited 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

7. Mr. Liu Hua 

กรรมการ 
45 - Bachelor  - - ส.ค. 2561 - 

ปัจจบุนั 

DGM Zouping City Development Xinda 

Energy Tech Ltd. 

ส.ค. 2551 – 

ก.ค. 2561 

Head of Legal 

Department 

Qixing Group Co., Ltd. 

 

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

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

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

4. นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

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

5. Mr. Zhang Tieyan 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Zhang Tieyan 

ตามหวัข้อ 1.2 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. ข้อ 5 
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1.5  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จาํกัด 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสมฤดี ชยัมงคล 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 6 

3. นายสธีุ สขุเรือน 

 กรรมการ 

57 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Global Leadership Program 

for Strategic Leader by IMD 

2017 & 2019 

- Leadership Development 

Program (LDP) by IMD and 

TLCA 2017 

- อบรม TLCA Executive 

Development Program รุ่นที? 

11 จากสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Director Certification  

Program (DCP) รุ่นที? 254/2018 

(IOD) 

- อบรม Economic Leader 

Forum จากสมาคม

ตนเอง : - 

คูส่มรส : - 

- 2564 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?

บริหาร-กลยทุธ์และพฒันา

ธรุกิจ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2563 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 

พฒันาองค์กร 

2561 – 10 

เมษายน è563 

ประธานเจ้าหน้าที?บริหาร บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

ส.ค. 2562 – 

ปัจจบุนั 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส 

ธรุกิจไฟฟา้ 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2561 - 

ก.ค. 2562 

ประธานเจ้าหน้าที?

ปฏิบตักิาร-สายธรุกิจไฟฟา้ 

ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty 

Limited 

Banpu Japan K.K. 

BRE Singapore Pte. Ltd. 

บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั 

บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2008 BPP Vinh Chau Wind Power Limited 
Liability Company 

2552 – 2560 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส –  
การเงิน  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

4.  นายสมศกัดิ¶ สทิธินามสวุรรณ 
กรรมการ 

60 – ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการบริหารโครงการและ
นโยบาย สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เหมืองแร่และโลหะวิทยา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

– อบรมหลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program 2017 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

– Global Leadership Program for 
Strategic Leader 2017, IMD 
Business School 

ตนเอง : 
0.001 

- 2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั  
2563 - ปัจจบุนั ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?

บริหาร – ธรุกิจเหมือง 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 

2562 ประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร - สายธรุกิจถ่าน
หิน 

2561 ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที?
ปฏิบตักิาร - สายธรุกิจถ่าน
หิน 

2554 – 2558 ผู้ อํานวยการสาย – ธรุกิจ
ไฟฟา้  

2558 – 2560 ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – 
สาํนกัประธานเจ้าหน้าที?
บริหาร  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  Commissioner PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd 

BP Overseas Development 
Company Limited 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน

บริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Hunnu Gobi Altai LLC 

Aura Land Development Pte.Ltd. 

Banpu Minerals (Singapore) 

Pte.Ltd. 

BMS Coal Sales Pte. Ltd. 

Hunnu Investments Pte.Ltd. 

Banpu International Limited 

Banpu Minerals Company Limited 

Banpu Energy Services (Thailand) 

Co.,Ltd. 

Banpu Vietnam Limited Liability 

Company 

Banpu Engineering Services 

Co.,Ltd. 

Banpu Coal Sales Co., Ltd. 

Banpu Singapore Pte.Ltd. 

5.  ดร.กิรณ ลมิปพยอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของดร.กิรณ ลมิปพยอม 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 
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1.6  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท Banpu Power International Limited 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. ดร.กิรณ ลมิปพยอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของดร.กิรณ ลมิปพยอม 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 

กรรมการ 

 

55 - ปริญญาโท นิตศิาสตร์  The 

University of Texas at Austin, 

USA 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตนเอง : - - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 

Banpu Power Investment Co., Ltd. 

Zouping Peak Pte. Ltd. 

Pan-Western Energy Corporation 

LLC 

Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   

Banpu Coal Investment Company 

Limited 

Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 

Banpu Vietnam Limited Liability 

Company 

BP Overseas Development 

Company Limited 

Asian American Coal, Inc. 

ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - 

Legal  

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd.  

กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd. 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

4. Mr. Amal Arpun Autar 
       กรรมการ 

49 - Bachelor Degree, Finance, 
University of Witwatersrand, 
South Africa 

- - 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร Mauritius International Trust 

Company Limited 
5. Mr. Peter In Kwong Siaw 

Chock Chiong 
กรรมการ 

57 - MBA, Administration, 
University of Hull (UK) 
 

- - 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power International Limited 
2546 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีลกูค้า Mauritius International Trust 

Company Limited 
 

1.7  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Banpu Power Investment Co., Ltd. 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

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

3. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสทุธิชยั เลาหวโิรจน์ 
ตามหวัข้อ 1.8  รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3 

4. Mr. Jeswant Singh S/O 
Darshan Singh 

      กรรมการ 

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

- - 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Power Investment Co., Ltd. 
กรรมการ Zouping Peak Pte. Ltd. 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd. 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Aizu Energy Pte., Ltd. 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ Jas Consultancy Services Pte Ltd 
 
 

1.8  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Pan-Western Energy Corporation LLC 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2. ดร.กิรณ ลมิปพยอม 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของดร.กิรณ ลมิปพยอม 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 

3. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

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

4. นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 11 

5. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ 
ตามหวัข้อ 1.8  รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท Banpu Power International Limited ข้อ 3 
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1.9  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Banpu Investment (China)   Co., Ltd. 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

3. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

กรรมการ 
อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

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

4. นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

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

 

1.10  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จาํกัด3 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1.  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 4 

2.  นางสมฤดี ชยัมงคล 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสมฤดี ชยัมงคล 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 6 

 
3
 บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั (“Banpu NEXT”) ทีCเกิดจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหวา่งบริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จํากดั (“BRE”) ซึCงเป็นบริษัทยอ่ยทีCบริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และบริษัท บ้านป ูอินฟิเนอร์จี จํากดั (“BPIN”) ซึCง BANPU ถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 99.99 นบัตั eงแตว่นัทีC 27 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยภายหลงั amalgamation บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นใน Banpu NEXT ร้อยละ 50 เทา่กนักบั บมจ. บ้านป ู
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

3.  นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ 
     กรรมการ 

56 - Bachelor of Science (Finance), 

Babson College, Massachusetts, 

U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที? 
24/2545 (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program รุ่นที? 13 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 
Development Program (LDP) รุรุ่น
ที? 2 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย และ International Institute 
for Management Development 
(IMD) 
- อบรมหลกัสตูร Strategy and 
Innovation for Businesses in 
ASIA (SIBA) 
ปี 2559 จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
ร่วมกบั MIT Sloan School of 
Management 
- อบรมหลกัสตูร Leadership 
Communication Certification 
Program 2561 จาก Thailand 
Management Association (TMA) 
- อบรมหลกัสตูร Senior Executive 

ตนเอง : 
0.192 % 
คูส่มรส : 
0.027 % 

- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

บริษัท บ้านป ูจํากดั 

ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที?บริหาร กลุม่ธรุกิจนํ Äาตาลประเทศไทย  

พลงังานและธรุกิจใหม ่บริษัท นํ Äาตาล
มิตรผล จํากดั 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํ Äาตาลมิตรผล จํากดั 

บริษัท นํ Äาตาลมิตรสยาม จํากดั 

บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Program 2019 (SEP) รุ่นที? 33 จาก

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์
แหง่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ร่วมกบั The Kellogg School of 
Management และ The Wharton 

School 
- อบรมหลกัสตูร Board that Make 

a Difference (BMD) รุ่นที? 10/2563 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

4.  นายวรวฒุิ ลนีานนท์ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายวรวฒุิ ลนีานนท์ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 8 

5.  นายสธีุ สขุเรือน 

     กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

ตามหวัข้อ 1.5 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั ข้อ 3 

6.  ดร.กิรณ ลมิปพยอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของดร.กิรณ ลมิปพยอม 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 9 
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1.11  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd.4 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

3.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

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

4.  นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

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

5.  Mr. Yongchun Xiao   

   กรรมการ 

50 - China Europe International 

Business School, EMBA  

- Huazhong University of 

Science and Technology, 

major in Thermal Power 

Engineering 

 

- - ปัจจบุนั กรรมการ 

 

Anqiu Huineng Renewable Energy 

Co., Ltd  

Dongping Haoyuan Solar Power 

Generation Co., Ltd 

Weifang Tian'en Jinshan 

Comprehensive Energy Co., Ltd 

Anqiu County Hui'en PV Technology 

Co.,Ltd. 

BPP Renewable Investment (China) 

Co., Ltd 

Feichang Xingyu Solar Power PV 

Technology 

Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. 

 
4 Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั ซึCงถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 
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ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

Jiaxing Deyuan Energy-saving 
Technology Co., Ltd. 

 

1.12  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ  Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive Energy  Co., Ltd.5 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 
กรรมการ 

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

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 
ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

3.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 
กรรมการ 

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

4.  นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 
กรรมการ 

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

5.  Mr. Yongchun  Xiao 
กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 
ตามหวัข้อ 1.11 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5 

 

 

 

 
5
 Weifang Tian’ en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั ซึCงถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 



 

                                                                                                                                                   หน้า 216 

1.13  รายละเอียดเกี.ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.6 

ชื#อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที#ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายชยัรัตน์ จนัทร์หอม 

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

2. นายปิลนัธน์ พจนารถ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายปิลนัธน์ พจนารถ 

ตามหวัข้อ 1.1 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ข้อ 13 

3. Mr. Yongchun  Xiao 

กรรมการ 
อ้างถงึรายละเอียดของ Mr. Yongchun  Xiao 

ตามหวัข้อ 1.11 รายละเอียดเกี?ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ข้อ 5 

4.  นางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนางสาวเบญจวรรณ รัตนมงุ 

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

5.  นายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

กรรมการ 

อ้างถงึรายละเอียดของนายประกาย หยกนํ Äาเงิน 

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

 

 
6
 BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั ซึCงถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 
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เอกสารแนบ 2  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

รายชืGอ 

BP
P  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า 

BP
CP

 

BP
PJ

P  

PV
 

Zh
en

gd
in

g 

BI
C 

Sh
an

do
ng

 

He
be

i 

Lu
an

na
n  

Zo
up

in
g 

BP
PI

 

BP
IC

 

ZP
 

PW
 

Ba
np

u 
NE

XT
 

IT
M

BP
P 

BL
CP

 

SL
G

 

HP
C 

PF
M

C 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร X, //                    
2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์ //                    
3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ̂อาภรณ์ //                    
4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ / / /         /  / /    / / 
5. นายเมธี เอือ̂อภิญญกลุ /                    
6. นายระวิ คอศริิ /                /    
7. นางสมฤดี ชยัมงคล / /  /           /  /    
8. นายวรวฒิุ ลนีานนท์ /              /  /  / / 
9. ดร.กิรณ ลมิปพยอม M / / /       /  / / / / /  / / 
10. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์ O                    
11. นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ O  / /         / /       
12. นายผดงุศกัดิw ธนกิจ O                    
13. นายปิลนัธน์ พจนารถ O    / / / / / /   /     /   

 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร   

X ประธานกรรมการบริษัท   M ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร   
O ผู้บริหาร     / กรรมการ 
// กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   
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เอกสารแนบ 2  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จาํกัด  

รายชืJอ 

บริษัทย่อย 

B
N

G
L 

H
ui

ne
ng

 

B
PP

R
IC

 

Ji
ns

ha
n 

H
ao

yu
an

 

H
ui

en
 

D
ey

ua
n 

Xi
ng

yu
 

Ji
xi

n 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร          
2. นายหยกพร ตนัตเิศวตรัตน์          
3. ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอื Vออาภรณ์          

4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ          

5. นายเมธี เอื Vออภิญญกลุ          

6. นายระวิ คอศริิ          

7. นางสมฤดี ชยัมงคล /         

8. นายวรวฒิุ ลนีานนท์          

9. ดร.กิรณ ลมิปพยอม /         

10. นายประพนัธ์ ลขิิตวชัรปกรณ์          

11. นางสาวเบญจมาศ สรัุตนกวีกลุ          

12. นายผดงุศกัดิo ธนกิจ          

13. นายปิลนัธน์ พจนารถ  / / / / / / / / 

 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ตาํแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร   

X ประธานกรรมการบริษัท   M ประธานเจ้าหน้าที9บริหาร   
O ผู้บริหาร     / กรรมการ 
// กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ   
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สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
BPCP บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั 
BRE บริษัท บ้านป ูรีนิวเอเบลิ เอนเนอร์จี จํากดั 
BPPJP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ (เจแปน) จํากดั   
PV บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จํากดั 
Zhengding Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. 
BIC Banpu Investment (China) Ltd. 
Shandong Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. 
Hebei Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. 
Luannan Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. 
Zouping Zouping Peak CHP Co., Ltd. 
BPPI Banpu Power International Limited 
BPIC Banpu Power Investment Co., Ltd. 
BRS Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 
BRES BRE Singapore Pte. Ltd. 
ZP Zouping Peak Pte. Ltd. 
PW Pan-Western Energy Corporation LLC 
Banpu NEXT      
ITMBPP 

บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ จํากดั 
PT. ITM Banpu Power Co., Ltd. 

BLCP บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
SLG Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd. 
HPC Hongsa Power  Company Limited 
PFMC 
BNGL  

Phu Fai Mining  Company Limited 
บริษัท บ้านป ูเน็กซ์ กรีน ลสีซิ9ง จํากดั  

BPPRIC BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. 
Huineng Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. 
Jinshan Weifang Tian'en Jinshan Comprehensive Energy Co., Ltd. 
Haoyuan Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., Ltd. 
Huien Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd. 
Deyuan Jiaxing Deyuan Energy-Saving Technology Co., Ltd. 
Xingyu Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd. 
Jixin Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd. 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี,ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื-อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 
วันที-ได้รับตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัทฯ 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื-อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวอรวรรณ ภนํู 3าทรัพย์ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีG 1 ธนัวาคม 2561 

40 - ปริญญาโทวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 

สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- อบรมหลกัสตูร การบริหาร

โครงการ โดยบริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

- อบรมหลกัสตูร CIA Review 

Part I โดยสภาวิชาชีพบญัชีแหง่

ประเทศไทย 

- สมัมนาผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจําปี 2563 โดยสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศ

ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Workshop - 

Strategy Foundation Program 

โดยบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 

จํากดั (มหาชน) 

- อบรมหลกัสตูร The 7 Habits of 

Highly Effective People โดย

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) 

 

ตนเอง : - 

 
- 2561 – ปัจจบุนั ผู้จดัการ – Internal 

Audit 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

เลขานกุาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2558 – 2561 ผู้จดัการ – Global 

Internal Audit 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 

(มหาชน)  
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เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี1ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไมมี่- 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






