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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1

เงินลงทุน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท ฯ จึงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และเงินลงทุนอื่น โดยจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
การร่วมค้า และเงินลงทุนอื่นสุทธิ เท่ากับ 7,501.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.9 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท นอกจากเงินลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ อาทิ เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินจ่าย
ล่วงหน้าสาหรับการเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่ น
มูลค่ารวมเท่ากับ 6,407.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.1 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในงบการเงิน เฉพาะบริษัทสาหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้น
)ร้อยละ(

มูลค่าทางบัญชี
(พันบาท(

สัดส่วนการลงทุน
ต่อสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ
)ร้อยละ(

บจ. บ้านปูโคล (1)

100.00

5,921,587

42.57

บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล (2)

100.00

504,398

3.63

บริษัทหงสา

40.00

983,200

7.07

บริษัทภูไฟมายนิ่ง

37.50

836

0.01

บมจ. ดิ เอราวัณกรุ๊ป (3)

0.56

59,288

0.43

บจ. สาริน พร๊อพเพอร์ตี้

3.84

28,800

0.21

บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ (4)

0.20

3,787

0.03

7,501,896

53.93

5,918,012

42.55

สินทรัพย์
(ก) เงินลงทุน
(1) บริษัทย่อย

(2) การร่วมค้า

(3) บริษัทอื่น

รวมเงินลงทุน
(ข) สินทรัพย์อื่น
เงิ น ปั น ผลค้ า งรั บ จากกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน (5)
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าทางบัญชี
(พันบาท(

สัดส่วนการลงทุน
ต่อสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ
)ร้อยละ(

เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับการเพิ่ม
เงินลงทุนในการร่วมค้า

269,016

1.93

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า
เงินสด

137,874

0.99

923

0.01

สินทรัพย์อื่น

81,723

0.59

รวมสินทรัพย์อื่น

6,407,548

46.07

13,909,444

100.00

สินทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น
)ร้อยละ(

สินทรัพย์ถาวร

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุ:

(1) บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในบจ. บีแอลซีพี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ผ่าน บจ. บ้านปูโคล
(2) บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทอะกิระเอนเนอร์จี และบริษัทไอสึเอนเนอร์จี ผ่าน บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลคิด เป็นสัด ส่ว น
ร้อยละ 100.00 และ ร้อยละ 75.00 ตามลาดับ
(3) ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้โอนขายเงินลงทุนในบมจ. เอราวัณที่ราคาตลาด และ บจ. สารินพรอพเพอร์ตี้ที่ราคา
สุทธิทางบัญชี (NBV) ให้แก่บมจ. บ้านปู
(4) ภายใต้การปรับโครงสร้างธุรกิจในเดือ นสิงหาคม 2558 บริษั ทฯ เข้า ซื้อ หุ้นจานวนร้อ ยละ 99.80 ของหุ้นที่อ อกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นเจ้า ของโรงไฟฟ้า ใน
ประเทศจีน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมเจิ้งติ้ง โรงไฟฟ้า พลังงานร่ว มหลวนหนาน โรงไฟฟ้า พลังงานร่ว มโจวผิง และ
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวงจากบมจ. บ้านปู โดยบริษัทฯ ได้ออก (1) หุ้นสามัญของบริษัทฯ จานวน 695 ล้า นหุ้นใน
ราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 200.15 ล้านดอลลาร์สหรั ฐและ (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 99.85 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐให้แก่บมจ. บ้านปู โดยภายใต้การปรับโครงสร้า งธุร กิจ บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบี ยนเดิม
จานวน 6,021,995,000 บาท เป็น 12,971,995,000 บาท ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวได้ดาเนินการสาเร็จใน
เดือนสิงหาคม 2558 และภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่อ อกและ
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์
(5) เงินปันผลค้างรับส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลค้างรับจากบจ. บีแอลซีพี

5.2

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

5.2.1

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงตั้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
รายการ

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

932,501

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

982,913

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 2

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี
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รายการ

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

1,351

เครื่องมือเครื่องใช้

3,686

ยานพาหนะ

475

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

5.2.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

129,739
2,050,665

บริษัทถังซานบ้านปู
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทถังซานบ้านปูตั้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
รายการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

ยานพาหนะ

เจ้าของ

ไม่มี

1,379,137
31
9,775
881

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

5.2.3

ภาระผูกพัน

308,203

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
เครื่องมือเครื่องใช้

ลักษณะกรรมสิทธิ์

54,302
1,752,331

บริษัทโจวผิงพีค
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทโจวผิงพีคตั้งอยู่ที่มณฑลชานตง ประเทศจีน
รายการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

197,942
1,121,236
963
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

รายการ
เครื่องมือเครื่องใช้

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

12,612

ยานพาหนะ

-

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

280,657

รวม

5.3

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1,613,410

สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

บริษัท

พื้นที่
)ตร.ม.(

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค์

บริษัทสือเจีย
จวงเฉิงเฟิง

เขตเจิ้งติ้ง เมือง
สือเจียจวง มณฑล
เหอเป่ย ประเทศจีน

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
เจิ้งติ้ง

บริษัทถังซาน
บ้านปู

เขตหลวนหนาน
เมืองถางซาน
มณฑลเหอเป่ย
ประเทศจีน

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
หลวนหนาน

บริษัทโจวผิงพีค

เขตโจวผิง เมืองบิน
โจว มณฑลชานตง
ประเทศจีน

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
โจวผิง

เริ่มต้น

สิ้นสุด

7,132

1 ธ.ค. 2549

2 ก.ย. 2596

67,354

1 มี.ค. 2541

1 พ.ย. 2590

436,706

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

2,100

22 ก.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

860

22 มิ.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

1,710

18 เม.ย. 2540

18 เม.ย. 2563

161

21 ก.พ. 2540

21 ก.พ. 2563

1,656

22 ก.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

105,831

30 ส.ค. 2544

3 ก.ค. 2594

18,190

29 ธ.ค. 2550

29 ธ.ค. 2599

24,315

29 ธ.ค. 2551

3 ธ.ค. 2601

มูลค่าตามบัญชี
)พันบาท(
42,862

42,878

131,273

217,013

รวม
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5.4

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประกันภัย
ตารางสรุปรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศจีน

5.4.1

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
ประเภทของประกันภัย

1. การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
ทุกชนิด (Property All Risk Insurance)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน
1. อาคาร
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. เชื้อเพลิงและวัสดุ
สารองคลัง
4. ทรัพย์สินอืน่ ๆ

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปูอิน
เวสต์เม้นท์ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือตัวแทนผู้รบั สิทธิ
และประโยชน์

698.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558
ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ภายใต้
การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
ทุกชนิด) (Business Interruption
Insurance (under Property All Risks
Insurance))

จานวนความรับผิด ทั้งหมด
สาหรับความเสียหายในผล
ก าไรทั้ ง หมด ต้ น ทุ น การ
ด าเนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ความเสียหายทางการเงิ น
อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
ชะงักงัน หรือการแทรกแซง
ทางธุรกิจ

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปูอิน
เวสต์เม้นท์ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือตัวแทนผู้รบั สิทธิ
และประโยชน์

288.3 ล้านหยวน
รวมถึง

3. การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery Breakdown
Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปูอิน
เวสต์เม้นท์ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือตัวแทนผู้รบั สิทธิ
และประโยชน์

500.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

4. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ภายใต้
การประกันความเสียหายของ
เครื่องจักร) (Business Interruption
Insurance (under Machinery
Breakdown Insurance))

จานวนความรับผิด ทั้งหมด
สาหรับความเสียหายในผล
ก าไรทั้ ง หมด ต้ น ทุ น การ
ด าเนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ความเสียหายทางการเงิ น
อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
ชะงักงัน หรือการแทรกแซง
ทางธุรกิจ

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปูอิน
เวสต์เม้นท์ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือตัวแทนผู้รบั สิทธิ
และประโยชน์

216.3 ล้านหยวน
รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

5. การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

จานวนความรับผิด ทั้งหมด
ส า หรั บ ค วา มเสี ย หา ยที่
เกิ ด ขึ้ น ต่ อ ร่ า งกาย ความ
เจ็บป่วยหรือความตายของ
บุ ค คลที่ ส าม หรื อ ควา ม
เสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ผู้ เ อ า
ป ร ะ กั น ภั ย แล ะ ภา ย ใ ต้
กรมธรรม์

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปูอิน
เวสต์เม้นท์ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือตัวแทนผู้รบั สิทธิ
และประโยชน์

1.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใดๆ บุคคล
ใด ๆ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 5

กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) 288.0
ล้านหยวน และค่าผู้
ตรวจสอบ 0.3 ล้าน
หยวน

กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) (216.0
ล้านหยวน) และค่าผู้
ตรวจสอบ (0.3 ล้าน
หยวน)

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
10.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ และ
20.0 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมในช่วง
ระยะเวลาประกัน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทของประกันภัย
6. การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Liability
Insurance)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน
1. ความรับผิด ต่อ บุค คล
ที่สามที่ได้รับบาดเจ็บ
ห รื อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสี ย หายโดยตรงต่ อ
ทรัพย์ สิน สารพิ ษและ
สารอันตรายที่เกิดจาก
อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร
ดาเนินงานปกติ

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปูอิน
เวสต์เม้นท์ และ/หรือ บริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือตัวแทนผู้รบั สิทธิ
และประโยชน์

2. ค่าใช้จ่ายในการทา
ความสะอาด

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

รวม 10.0 ล้านหยวน
รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

6.0 ล้านหยวน สาหรับ
บุคคลใด ๆ อุบตั ิเหตุ
ใด ๆ
1.0 ล้านหยวน สาหรับ
ค่าทาความสะอาด
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
และ
2.1 ล้านหยวน สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

3. ค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย
4. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและ
ตามสมควร

5.4.2

บริษัทถังซานบ้านปู
ประเภทของประกันภัย

1. การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
ทุกชนิด (Property All Risk Insurance)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน
1. อาคาร
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. เชื้อเพลิงและวัสดุ
สารองคลัง
4. ทรัพย์สินอืน่ ๆ

2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ภายใต้
การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
ทุกชนิด) (Business Interruption
Insurance (under Property All Risks
Insurance))

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด
2. ค่าผูต้ รวจสอบ

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผูร้ ับสิทธิและ
ประโยชน์

850.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผูร้ ับสิทธิและ
ประโยชน์

300.0 ล้านหยวน รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

1. กาไรทั้งหมด
(รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่)
300.0 ล้านหยวน
2. ค่าผูต้ รวจสอบ 0.3
ล้านหยวน

3. การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery Breakdown
Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผูร้ ับสิทธิและ
ประโยชน์

677.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

4. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ภายใต้
การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร) (Business Interruption
Insurance (under Machinery
Breakdown Insurance))

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผูร้ ับสิทธิและ
ประโยชน์

225.3 ล้านหยวน รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2. ค่าผูต้ รวจสอบ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 6

1. กาไรทั้งหมด
(รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่)
225.0 ล้านหยวน
2. ค่าผูต้ รวจสอบ 0.3
ล้านหยวน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทของประกันภัย
5. การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

6. การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Liability
Insurance)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

จานวนความรับผิดทั้งหมด
สาหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้นต่อร่างกาย ความ
เจ็บป่วยหรือความตายของ
บุคคลที่สาม หรือความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของ
บุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการ
ดาเนินงานของผู้เอา
ประกันภัยและภายใต้
กรมธรรม์

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผูร้ ับสิทธิและ
ประโยชน์

1. ความรับผิดต่อบุคคล
ที่สามที่ได้รบั บาดเจ็บ
หรือได้รบั ความ
เสียหายโดยตรงต่อ
ทรัพย์สินสารพิษและ
สารอันตรายที่เกิดจาก
อุบตั ิเหตุจากการ
ดาเนินงานปกติ

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผูร้ ับสิทธิและ
ประโยชน์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

1.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ บุคคลใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
10.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ และ
20.0 ล้านหยวน เป็นยอด
รวมในช่วงระยะเวลา
ประกัน
รวม 10.0 ล้านหยวน
0.5 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ บุคคลใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม
2558 ถึง 24.00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2. ค่าใช้จ่ายในการทา
ความสะอาด
3. ค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย
4. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและ
ตามสมควร

5.4.3

บริษัทโจวผิงพีค
ประเภทของประกันภัย

1. การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน
ทุกชนิด (Property All Risk
Insurance)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน
1. อาคาร
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
3. เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิง
สารอง
4. ทรัพย์สินอืน่ ๆ

2. การประกันภัยธุรกิจระหว่างประเทศ
(ภายใต้การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด) (Business
International Insurance (under
Property All Risks)

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด
2. ค่าผูต้ รวจสอบ

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

บริ ษัท โจวผิง พีค และ/หรื อ
บริษัทบ้า นปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อ ย และ/
หรือ บริ ษัท ร่ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

767.0 ล้านหยวน

ตั้ ง แต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 24.00 น. ของวันที่
31 ธั น วาคม 2558
โด ยร วมทั้ ง สอ งวั น
ดังกล่าวด้วย

บริ ษัท โจวผิง พีค และ/หรื อ
บริษัทบ้า นปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อ ย และ/
หรือ บริ ษัท ร่ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

3 7 5 . 0 ล้ า น ห ย ว น
รวมถึง

ตั้ ง แต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 24.00 น. ของวันที่
31 ธั น วาคม 2558
โด ยร วมทั้ ง สอ งวั น
ดังกล่าวด้วย

1. กาไรทั้งหมด
(รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่)
375.0 ล้านหยวน
2. ค่ า ผู้ ต รว จสอ บ
0.3 ล้านหยวน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 7

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทของประกันภัย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

3. การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery Breakdown
Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริ ษัท โจวผิง พีค และ/หรื อ
บริษัทบ้า นปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อ ย และ/
หรือ บริ ษัท ร่ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

590.0 ล้านหยวน

ตั้ ง แต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 24.00 น. ของวันที่
31 ธั น วาคม 2558
โด ยร วมทั้ ง สอ งวั น
ดังกล่าวด้วย

4. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ภายใต้
การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร) (Business Interruption
Insurance (under Machinery
Breakdown Insurance))

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด

บริ ษัท โจวผิง พีค และ/หรื อ
บริษัทบ้า นปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อ ย และ/
หรือ บริ ษัท ร่ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

282.3 ล้านหยวน
รวมถึง

ตั้ ง แต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 24.00 น. ของวันที่
31 ธั น วาคม 2558
โด ยร วมทั้ ง สอ งวั น
ดังกล่าวด้วย

2. ค่าผูต้ รวจสอบ

1. กาไรทั้งหมด
(รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่)
282.3 ล้านหยวน
2. ค่าผูต้ รวจสอบ
0.3 ล้านหยวน

5. การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

จานวนความรับผิดสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
ร่างกาย ความเจ็บป่วยหรือ
ความตายของบุคคลที่สาม
หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่ง
เกิดจากการดาเนินงานของ
ผู้เอาประกันภัยและภายใต้
กรมธรรม์

บริษัทโจวผิงพีคและ/หรือ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ
ตัวแทนผู้รบั สิทธิและ
ประโยชน์

1.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ บุคคล
ใด ๆ
5.0 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 24.00 น. ของวันที่
31 ธันวาคม 2558
โดยรวมทั้งสองวัน
ดังกล่าวด้วย

10.0 ล้านหยวน
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
และ
20.0 ล้านหยวน เป็น
ยอดรวมในช่วง
ระยะเวลาประกัน

6. การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Liability
Insurance)

1. ความรับผิดต่อบุคคลที่
สามที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือได้รบั ความ
เสียหายโดยตรงต่อ
ทรัพย์สินจากการเป็น
พิษหรือสารอันตรายที่
เกิดจากอุบัติเหตุจาก
การดาเนินงานปกติ

บริษัทโจวผิงพีคและ/หรือ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ
ตัวแทนผู้รบั สิทธิและ
ประโยชน์

2. ค่าใช้จ่ายในการทา
ความสะอาด
3. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
4. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและ
ตามสมควร

6.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ บุคคล
ใด ๆ
0.5 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
0.08 ล้านหยวน
สาหรับค่ารักษา
พยาบาลสาหรับ
อุบตั ิเหตุใด ๆ และ
3.0 ล้านหยวน สาหรับ
ค่าทาความสะอาด
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
1.0 ล้านหยวน สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
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ตั้งแต่ 0.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 24.00 น. ของวันที่
31 ธันวาคม 2558
โดยรวมทั้งสองวัน
ดังกล่าวด้วย

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

5.5

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

เนื่องด้วยบริษัท ฯ เป็นบริ ษัทฯ ที่ประกอบธุรกิ จโดยการถือหุ้ นในบริษัท อื่น (Holding Company) ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติให้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนหลัก
ในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งมีระดับความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ใน
การดาเนินธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ากว่าระดับมาตรฐานของธุรกิจนั้น และสูงกว่าต้นทุนการเงิน (cost
of capital) ของบริษัทฯ
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