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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1

เงินลงทุน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่
ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable power generation) ดังนั้น สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทฯ จึงเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เท่ากับ 30,187.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.13 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะบริษัท นอกจากเงิน
ลงทุนแล้วบริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อื่น ๆ อาทิ เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น มูลค่า
รวมเท่ากับ 6,568.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.87 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

สินทรัพย์

มูลค่าทางบัญชี
(พันบาท(

สัดส่วนการลงทุน
ต่อสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ
)ร้อยละ(

99.99
99.99
100.00

5,921,587
644,997
10,527,673

16.11
1.75
28.64

40.00
37.50

13,092,534
836
30,187,627

35.62
0.00
82.13

4,368,722
1,851,650
42,391
13,285

11.89
5.04
0.12
0.04

1,087
291,235
6,568,370
36,755,997

0.00
0.79
17.87
100.00

สัดส่วนการถือหุ้น
)ร้อยละ(

(ก) เงินลงทุน
(1) บริษัทย่อย
บจ. บ้านปูโคล (1)
บจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล (2)
บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์
(2) การร่วมค้า
บริษัทหงสา
บริษัทภูไฟมายนิ่ง
รวมเงินลงทุน
(ข) สินทรัพย์อื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (3)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ:

5.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

(1)

บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในบจ. บีแอลซีพีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ผ่านบจ. บ้านปูโคล

(2)

บริษัทฯ ถือหุ้ นทางอ้ อมในบริ ษัทบ้ านปูรีนิ วเอเบิล (สิงคโปร์ ) บริษัทอะกิระเอนเนอร์จี บริ ษัทบี พีพีรีนิว เอเบิลไชน่ า
บจ. บีพีพีรีนิวเอเบิล บจ. ไทยโซล่าร์ และบริษัทไอสึเอนเนอร์จี ผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 และ ร้อยละ 75.00 ตามลาดับ

(3)

เงินปันผลค้างรับส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินปันผลค้างรับจากบจ. บีแอลซีพี ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะ
ได้รับชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1,602.14 ล้านบาท และเงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับชาระเกินกว่าหนึ่งปี จานวน
2,766.58 ล้านบาท

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ )Operating Company(

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อ ยที่ประกอบธุร กิจหลัก ที่ประกอบธุร กิจมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.2.1

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิงตั้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
รายการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

892,027
1,003,471
848

เครื่องมือเครื่องใช้

1,351

ยานพาหนะ

4,421

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

241,419

2,143,537

รวม

5.2.2

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

บริษัทถังซานบ้านปู
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทถังซานบ้านปูตั้งอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน
รายการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

239,293
1,182,011

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

2,905

เครื่องมือเครื่องใช้

5,340
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

รายการ
ยานพาหนะ

ภาระผูกพัน

8,152

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

437,581

รวม

5.2.3

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1,875,281

บริษัทโจวผิงพีค
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทโจวผิงพีคตั้งอยู่ที่มณฑลซานตง ประเทศจีน
มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

รายการ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ไม่มี

260,627

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

1,365,154

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

22

เครื่องมือเครื่องใช้

1,071

ยานพาหนะ

8,657

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

27,250

รวม
5.3

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1,662,781

สิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ )Operating Company(
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทีป่ ระกอบธุรกิจมีสิทธิในการใช้ที่ดิน ดังนี้

บริษัท

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค์

บริษัทสือเจียจวง
เฉิงเฟิง

เขตเจิ้งติ้ง เมือง
สือเจียจวง มณฑล
เหอเป่ย ประเทศ
จีน

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
เจิ้งติ้ง

บริษัทถังซาน
บ้านปู

เขตหลวนหนาน
เมืองถางซาน
มณฑลเหอเป่ย

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม

พื้นที่
)ตร.ม.(

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
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22 ก.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(
40,344

42
,927

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง
ประเทศจีน

วัตถุประสงค์
หลวนหนาน

พื้นที่
)ตร.ม.(
860

มูลค่าตาม
บัญชี
)พันบาท(

เริ่มต้น

สิ้นสุด

22 มิ.ย. 2538

21 ก.ย. 2561

1,710 18 เม.ย. 2540 18 เม.ย. 2563
161 21 ก.พ. 2540

บริษัทโจวผิงพีค

เขตโจวผิง เมือง
เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
บินโจว มณฑล
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม
ซานตง ประเทศจีน โจวผิง

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

รวม

122,037

205,308

5.4

ประกันภัย
ตารางสรุปรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศจีน

5.4.1

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง

ประเภทของประกันภัย
1.

การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด (Property All
Risk Insurance)

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

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

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

วงเงินที่ประกัน
793.0 ล้านหยวนซึ่ง
รวมถึง
1. อาคาร จานวน 173.0
ล้านหยวน

ระยะเวลาประกัน
ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

2. อุปกรณ์ จานวน
590.0 ล้านหยวน
3. สินค้าคงคลัง จานวน
30.0 ล้านหยวน

2.

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด) (Business
Interruption Insurance (under
Property All Risks Insurance))

จานวนความรับผิดทั้งหมด
สาหรับความเสียหายในผล
ก าไรทั้ ง หมด ต้ น ทุ น การ
ด าเนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ความเสี ย หายทางการเงิ น
อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
ชะงักงัน หรือการแทรกแซง
ทางธุรกิจ

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 4

288.3 ล้านหยวน ซึ่ง
รวมถึง
กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) 288.0
ล้านหยวน และ
ค่าผู้ตรวจสอบ 0.3 ล้าน
หยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559
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ประเภทของประกันภัย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

3.

การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery
Breakdown Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

590.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

4.

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันความเสียหาย
ของเครื่องจักร) (Business
Interruption Insurance (under
Machinery Breakdown
Insurance))

จานวนความรับผิดทั้งหมด
สาหรับความเสียหายในผล
ก าไรทั้ ง หมด ต้ น ทุ น การ
ด าเนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ
ความเสี ย หายทางการเงิ น
อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
ชะงักงัน หรือการแทรกแซง
ทางธุรกิจ

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

216.3 ล้านหยวน ซึ่ง
รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

จานวนความรับผิด ทั้งหมด
ส าหรั บ ความเสี ย หายที่
เกิ ด ขึ้ น ต่ อ ร่ า งกาย ความ
เจ็บป่วยหรือความตายของ
บุ ค คลที่ ส าม ห รื อ ความ
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 แ ล ะ ภ า ย ใ ต้
กรมธรรม์

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

1.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ หรือบุคคล
ใด ๆ

1. ความรับ ผิด ต่อ บุค คล
ที่สามที่ได้รับบาดเจ็บ
ห รื อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสี ย หายโดยตรงต่ อ
ท รั พ ย์ สิ น อั น
เนื่ อ งมาจากสารพิ ษ
และสารอันตรายที่เกิด
จากอุบั ติเ หตุจ ากการ
ดาเนินงานปกติ

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
และ/หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

5.

6.

การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Liability
Insurance)

กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) (216.0
ล้านหยวน) และ
ค่าผู้ตรวจสอบ (0.3 ล้าน
หยวน)

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางร่างกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

10.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ และ
0.02 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมในช่วงระยะเวลา
ประกัน

2. ค่าใช้จ่ายในการทา
ความสะอาด

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมวงเงินค่าสินไหม
ทดแทน
5.0 ล้านหยวน สาหรับ
วงเงินค่าสินไหมทดแทน
ของบุคคลที่สามใน
อุบัติเหตุต่อครั้ง
1.0 ล้านหยวน สาหรับค่า
ทาความสะอาดสาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ และ
0.375 ล้านหยวน สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

3. ค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย
4. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและ
ตามสมควร

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 5

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

5.4.2

บริษัทถังซานบ้านปู

ประเภทของประกันภัย
1.

การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด (Property All
Risk Insurance)

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

2.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

1,000.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

300.3 ล้านหยวนซึ่ง
รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด) (Business
Interruption Insurance (under
Property All Risks Insurance))

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด

3.

การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery
Breakdown Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

800.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

4.

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันภัยความ
เสียหายของเครื่องจักร) (Business
Interruption Insurance (under
Machinery Breakdown))
Insurance))

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปู
อินเวสต์เม้นท์ และ/หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือตัวแทน
ผู้รับสิทธิและประโยชน์

220.3 ล้านหยวน:ซึ่ง
รวมถึง

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

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

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

1.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ หรือบุคคล
ใด ๆ

5.

2. ค่าผู้ตรวจสอบ

2. ค่าผู้ตรวจสอบ

กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) 300.0
ล้านหยวน และ
ค่าผู้ตรวจสอบ 0.3 ล้าน
หยวน

กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) 220.0
ล้านหยวน และ
ค่าผู้ตรวจสอบ 0.3 ล้าน
หยวน

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางร่างกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

10.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ
และ
20.0 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมในช่วง
ระยะเวลาประกัน

6.

การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Liability
Insurance)

ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
ที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับ
ความเสียหายโดยตรงต่อ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
สารพิษและสารอันตรายที่
เกิดจากอุบัติเหตุจากการ

บริษัทถังซานบ้านปูและ/
หรือ บริษัทบ้านปูอินเวสต์
เม้นท์ และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/
หรือตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 6

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมวงเงินค่าสินไหม
ทดแทน
0.5 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ หรือบุคคล
ใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทของประกันภัย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรรมธรรม์

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

ดาเนินงานปกติ ซึ่งรวมถึง
1. ค่าชดเชยสาหรับความ
เสียหายและการ
รักษาพยาบาล
2. ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน
3. ค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยตกลงจ่าย
เป็นการล่วงหน้า
4. ค่าใช้จ่ายในการทา
ความสะอาดที่จาเป็น
และตามสมควรเพื่อ
บรรเทาความเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุ

5.4.3

บริษัทโจวผิงพีค

ประเภทของประกันภัย
1.

การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด (Property All
Risk Insurance)

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

2.

บริ ษั ท โจวผิ ง พี ค และ/หรื อ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัท ร่ ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

787.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

บริ ษั ท โจวผิ ง พี ค และ/หรื อ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัท ร่ ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

380.3 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด) (Business
International Insurance (under
Property All Risks)

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด

3.

การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery
Breakdown Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริ ษั ท โจวผิ ง พี ค และ/หรื อ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัท ร่ ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

620.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

4.

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันภัยความ
เสียหายของเครื่องจักร) (Business
Interruption Insurance (under
Machinery Breakdown
Insurance))

1. ความเสียหายในผล
กาไรทั้งหมด

บริ ษั ท โจวผิ ง พี ค และ/หรื อ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัท ร่ ว ม และ/หรื อ
ตั ว แ ท น ผู้ รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์

285.3 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

2. ความเสียหายในอัตรา
กาไรขั้นต้น
3. ค่าผู้ตรวจสอบ

2. ค่าผู้ตรวจสอบ

ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 7

ซึ่งรวมถึง
กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) 380.0
ล้านหยวน และ
ค่าผู้ตรวจสอบ 0.3 ล้าน
หยวน

ซึ่งรวมถึง
กาไรทั้งหมด (รวมถึง
ค่าใช้จ่ายคงที่) 285.0
ล้านหยวน และ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทของประกันภัย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรรมธรรม์

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

ค่าผู้ตรวจสอบ 0.3 ล้าน
หยวน
5.

6.

การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Liability
Insurance)

5.4.4

จานวนความรับผิดสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
ร่างกาย ความเจ็บป่วยหรือ
ความตายของบุคคลที่สาม
หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ซึ่ง
ผู้รับประกันภัยได้ให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้า

บริษัทโจวผิงพีคและ/หรือ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ
ตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

1. ความรับผิดต่อบุคคล
ที่สามที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือได้รับความ
เสียหายโดยตรงต่อ
ทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากสารพิษ
หรือสารอันตรายที่เกิด
จากอุบัติเหตุจากการ
ดาเนินงานปกติ
2. ค่าใช้จ่ายในการทา
ความสะอาด
3. ค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย
4. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นและ
ตามสมควร

บริษัทโจวผิงพีคและ/หรือ
บริษัทบ้านปูอินเวสต์เม้นท์
และ/หรือ บริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ
ตัวแทนผู้รับสิทธิและ
ประโยชน์

1.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ หรือบุคคล
ใด ๆ
5.0 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางร่างกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

10.0 ล้านหยวน สาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ และ
20.0 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมในช่วงระยะเวลา
ประกัน
3.0 ล้านหยวน สาหรับ
วงเงินค่าสินไหมทดแทน
ของบุคคลที่สามใน
อุบัติเหตุใด ๆ

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 มกราคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

0.25 ล้านหยวน สาหรับ
การบาดเจ็บทางกาย
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ
0.04 ล้านหยวน สาหรับ
ค่ารักษาพยาบาล
สาหรับอุบัติเหตุใด ๆ ต่อ
บุคคลใด ๆ
1.5 ล้านหยวน สาหรับค่า
ทาความสะอาดสาหรับ
อุบัติเหตุใด ๆ
0.5 ล้านหยวน สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
และ
ค่าฟ้องร้องและ
ค่าแรงงานสูงสุดจานวน
0.3 ล้านหยวน

อันฉิวฮุ่ยเหนิง
ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรรมธรรม์

ประเภทของประกันภัย

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

1. การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด (Property All
Risk Insurance)

ทรัพย์สินทั้งหมดที่ตั้งอยู่ใน
ที่ตั้งสานักงานของบริษัท

บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง

150.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 สิ ง หาคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

2. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินทุกชนิด) (Business
International Insurance (under

ความเสียหายในผลกาไร
ทั้งหมด

บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง

13.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 สิ ง หาคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559
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วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ประเภทของประกันภัย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรรมธรรม์

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

วงเงินที่ประกัน

ระยะเวลาประกัน

Property All Risks))
3. การประกันภัยความเสียหายของ
เครื่องจักร (Machinery
Breakdown Insurance)

เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง

150.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 สิ ง หาคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

7.

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(ภายใต้การประกันภัยความ
เสียหายของเครื่องจักร) (Business
Interruption Insurance (under
Machinery Breakdown
Insurance))

ความเสียหายในผลกาไร
ทั้งหมด

บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง

13.0 ล้านหยวน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 สิ ง หาคม 2559 ถึ ง
24.00 น. ของวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559

8.

การประกันภัยความรับผิดต่อ
สาธารณชน (Public Liability
Insurance)

จานวนความรับผิดสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
ร่างกาย ความเจ็บป่วยหรือ
ความตายของบุคคลที่สาม
หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ซึ่ง
ผู้รับประกันภัยได้ให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้า

บริษัทอันฉิวฮุ่ยเหนิง

5.0 ล้านหยวน สาหรับ
ยอดรวมวงเงินค่าสินไหม
ทดแทน

ตั้งแต่ 0.00 น. ของวันที่
1 สิงหาคม 2559 ถึง
24.00 น. ของวันที่ 31
ธันวาคม 2559

3.0 ล้านหยวน สาหรับ
วงเงินอุบัติเหตุตอ่ ครั้ง
0.8 ล้านหยวน สาหรับ
วงเงินค่าสินไหมทดแทน
ต่อครั้งต่อคน ซึ่งรวมถึง
0.7 ล้านหยวน สาหรับ
วงเงินกรณีตายและพิการ
และ
0.1 ล้านหยวน สาหรับ
วงเงินค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ

5.4.5

การทาประกันภัยของบจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสา

บจ. บีแอลซีพีและบริษัทหงสาซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ เข้าทาประกันภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า รวมถึงเป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าทาสินเชื่อ
โครงการ (Project Financing) เพื่อป้องกันความเสียหายและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานโดยทั่วไปสาหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
กรมธรรม์ประกันภัยที่สาคัญ ได้แก่ ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks insurance) ประกันความเสียหายของ
เครื่องจักร ความเสียหายขึ้นรุนแรงและความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัยจากการก่อการร้าย ประกันภัย
ความรับผิดที่เกิดต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยการขนส่งถ่านหินทางทะเล เป็นต้น
5.5

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุร กิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติให้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนหลัก
ในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งมีระดับความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ใน
การดาเนินธุรกิจ โดยได้รับผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ากว่าระดับมาตรฐานของธุรกิจนั้น และสูงกว่าต้นทุนการเงิน (cost
of capital) ของบริษัทฯ
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