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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ในรอบปี 2556 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) (บริษทัฯ) มุ่งมัน่ ตั้งใจบริหารจัดการและ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์สู่การพฒันาธุรกิจอยา่งเต็มรูปแบบ เพ่ือกา้วสู่เป้าหมายการเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้
การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท่ีแข็งแกร่งและมีความยัง่ยืน ซ่ึงจะเป็นส่วนสําคญัในการสร้างรากฐานความมัน่คง
ดา้นพลงังาน และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเดินหนา้เพ่ิมศกัยภาพธุรกิจปัจจุบนั แสวงหา
ตลาดท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเป็นผูน้าํการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายการลงทุนไปยงัตลาดใหม่ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการขยายการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง ส่งผลให้บริษทัฯ ประสบ
ความสาํเร็จครอบคลุมทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทดแทน และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

ในการขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายดงักล่าว แผนกลยทุธ์ไดก้าํหนดพนัธกิจไว ้5 ดา้น รวมทั้งกาํหนดนโยบาย และการปรับ
ค่านิยมองคก์ร ดงัน้ี  

พนัธกจิ  

1) สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง 

2) มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินงานและการพฒันาโครงการตามมาตรฐานสากล 

3) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

4) สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีน่าพึงพอใจและมัน่คง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน 

5) สนับสนุนความมั่นคงด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย          
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

นโยบาย  

1) เพ่ิมศกัยภาพของโครงการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  

2) เป็นผูน้าํในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าในตลาดท่ีมีศกัยภาพ  

3) ร่วมมือกบัพนัธมิตรขยายการลงทุนในตลาดใหม่  

4) เพ่ิมมูลค่าโดยขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองใหค้รอบคลุมอุตสาหกรรมไฟฟ้า  

5) สร้างความแขง็แกร่งและจุดแขง็ในองคก์ร  
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ค่านิยมองค์การ 

Reliability   
Accountability   
Trust    
Challenge   

Happiness  

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างการลงทุน เพ่ือการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และรองรับการ

ขยายตวัในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีกาํหนดเป็นแผนงานระยะยาว 10 ปี  (2557- 

2566) เป้าหมายเพ่ิมกาํลงัการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ ท่ี 9,700 เมกะวตัต ์ในปี 2566 (จากแผนเดิม 7,800 เมกะวตัต ์ภายในปี 

2559)  โดยมุ่งเนน้การลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ และแสวงหา

โอกาสลงทุนเพ่ิมเติมภายในประเทศทั้งในรูปของการพฒันาโครงการใหม่และการเขา้ซ้ือกิจการ เนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม 

ไดมี้การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่และกาํหนดแนวทางการลงทุนของบริษทัฯ เพ่ือให้มีความชดัเจน

ส่งผลให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะดา้นการเงิน สาํหรับการลงทุนในอนาคตของ

บริษทัฯ จะมีความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน ขณะเดียวกนักเ็ป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการระดมทุนท่ีจะสามารถรักษาตน้ทุน

ทางการเงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งรอบคอบและเกิดความสมดุลระหวา่งผลตอบแทนการ

ลงทุนและความเส่ียงท่ีสามารถบริหารจดัการได ้ ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือช่วยใหก้าํหนด

ทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตโ้ครงการพฒันาแผนกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่า 

(Value-focused strategy development) เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และนกัลงทุนทัว่ไป โดยไดว้าง

โครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โรงไฟฟ้า          
ประดู่เฒ่า  โรงไฟฟ้าเสาเถียร โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตรายเลก็บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ และโครงการโรงไฟฟ้า
ผูผ้ลิตรายเลก็บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั  

2. กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซลาร์ตา้ 
จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั และ
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และหว้ยบง 3 โรงไฟฟ้าชีวมวลบริษทั สงขลาไบโอ 
แมส จาํกดั และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 
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3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2  สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า
เซเปียน-เซนํ้านอ้ย สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าท่ีลงทุนโดยบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ประเทศออสเตรเลีย 

4. กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง ประกอบดว้ย ธุรกิจให้บริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน 
ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหนัก๊าซ และเงินลงทุนอ่ืนๆ  

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจดงักล่าวจะดาํเนินการผา่นบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั บริษทั ราชบุรี
พลงังาน จาํกดั และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยไดเ้ร่ิมจดัพอร์ตสินทรัพยต์ามโครงสร้างการ
ลงทุนใหม่ ดว้ยการทยอยดาํเนินการโอนสินทรัพยท่ี์ลงทุนแลว้ในปัจจุบนัไปยงับริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งดงักล่าว โดยลาํดบั
แรกไดด้าํเนินการขายหุ้นท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั จาํนวน 16,080,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน            
ร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ให้แก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ในราคาหุ้นละ 
10 บาท ตามราคาทุนท่ีชาํระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 160.80 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 และลาํดบัถดัมา บริษทัฯได้
ดาํเนินการขายหุ้นท่ีถืออยู่ในบริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั จาํนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40  
ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ให้แก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ในราคาหุ้นละ         
10 บาท ตามราคาทุนท่ีชาํระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2557 การขายหุน้ใหบ้ริษทัยอ่ยทั้งสอง
รายการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการการลงทุน และสอดคลอ้งกบัการจดัโครงสร้างการลงทุน
ของกลุ่มบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- วนัท่ี 14 มกราคม 2556 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งจาํนวน ไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัย่อยในรูปบริษทัจาํกดั 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั บา้นบึง เพาเวอร์ จาํกดั บริษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จาํกดั บริษทั          
อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จาํกดั และบริษทั อยุธยา เพาเวอร์ จาํกดั เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมการยื่นขอ้เสนอใน
การประมูล IPP ซ่ึงต่อมาบริษทัฯ พิจารณาไม่เขา้ร่วมการประมูล คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
จึงไดมี้มติให้ดาํเนินการยกเลิกกิจการและชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งใหม่ดงักล่าว ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินการตามมติคณะกรรมการดงักล่าว 

- วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั ราชบุรีพลงังาน บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ไดด้าํเนินการขาย
หุ้น จาํนวน 208,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 26 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั สุโขทยัเอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ในราคาหุ้นละ 100 
บาท ตามราคาทุนท่ีชาํระแลว้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 20.80 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั ซนัไรซ์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

- วนัท่ี 17 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล                 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (RHIC) จาํนวน 2,600 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่อีกจาํนวน 260 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
และทาํใหทุ้นจดทะเบียนของ RHIC เพ่ิมข้ึนเป็น 7,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปใชใ้นการปรับโครงสร้างทาง
การเงินของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน         
จดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด ไดจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และอยู่
ระหวา่งการชาํระบญัชี ทั้งน้ี เพ่ือความคล่องตวัในการบริหารจดัการและลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารและการจดัการโดย
การยกเลิกบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 
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- วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร่วมกบับริษทั  
ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั สัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากนั เพ่ือใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ของบริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพ่ือลดทุนจดทะเบียนจาก            
40 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นสามญัคงเดิมท่ี 400,000 หุ้น และลดมูลค่าหุน้สามญัลงจากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 
50 บาท ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการทางการเงิน 

- วนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99  ไดด้าํเนินการซ้ือหุน้
บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั จาํนวน 17,119,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั ไตร เอน
เนอจ้ี จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 21,323,495 เหรียญสหรัฐอเมริกา ทาํใหบ้ริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั ไตร เอนเนอจ้ี 
จาํกดั ผา่นบริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายค่าพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 3 ของบริษทั ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ 
ถือหุน้ร้อยละ 25 เป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการในปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 315 ลา้นบาท เน่ืองจากสัญญาพฒันาโครงการ
ดงักล่าวหมดอายุ และไม่ไดรั้บการต่อายึสัญญาจากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของสปป.ลาว อนัเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการพฒันาพลงังานภายในประเทศของสปป.ลาว 

กลุ่มโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ  
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ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังานไฟฟ้า  
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
45 และผูล้งทุนทัว่ไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55   

กฟผ.  เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ท่ีดาํเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต จดัให้ไดม้า และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าในประเทศและประเทศใกลเ้คียง และธุรกิจอ่ืน ท่ีรวมถึง
การลงทุนกบับุคคลอ่ืนเพ่ือดาํเนินกิจการดงักล่าวภายใตพ้ระราชบญัญติั กฟผ. โดยมีบริษทัในเครือจาํนวน 5 บริษทั ดงัน้ี 

 
ท่ีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษทัในกลุ่มธุรกิจท่ี กฟผ. เขา้ลงทุนโดยการถือหุน้และมีลกัษณะธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  จึงทาํใหใ้นบางคร้ังเกิดภาวะการแข่งขนักนัเองในการเขา้ร่วมพฒันาโครงการ
ของกลุ่มธุรกิจ ตวัอย่างเช่น กรณีการเขา้ร่วมประมูลไอพีพี เม่ือตน้ปี 2556 เป็นตน้ จึงทาํให้ กฟผ. ปรับเปล่ียนทิศทางใน
อนาคตโดยให้มีนโยบายท่ีจะให้บริษทัท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกันผนึกพลงัร่วมกันในการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ใน
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มธุรกิจให้สามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม
พลงังานได ้  

ท่ีผ่านมา กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการในบริษทัในเครือตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทันั้นๆ  โดยท่ีบริษทั
เหล่านั้นสามารถกาํหนดนโยบาย บริหารจัดการการดาํเนินธุรกิจ และการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษทัได้ตามความ
เหมาะสม สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) กฟผ. ได้ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ           
จาํนวน 7 คน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน  นอกเหนือจากการเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ร้อยละ 45 ของบริษทัฯ แลว้ กฟผ. ยงั
เป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 14 ของกาํลงัการผลิตรวมของประเทศ ภายใตเ้ง่ือนไขการดาํเนินธุรกิจปกติ
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนท่ีขายไฟฟ้าในประเภทเช้ือเพลิงการผลิต
ชนิดเดียวกนั และขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ในช่วงเวลาเดียวกนั สําหรับขอ้ตกลงและสัญญาต่างๆ ท่ีกระทาํร่วมกนั              
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ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และ กฟผ. ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และ กฟผ. และสัญญาให้บริการจดัหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนหงสาของบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นตน้ ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป  

นอกจากน้ี บริษัทฯ และ กฟผ. ยงัมีความร่วมมือและเจตจาํนงในการผนึกกาํลังกันเพ่ือดาํเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งส่งเสริม รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และเพ่ือขบัเคล่ือนการเติบโตสู่องคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
เป็นสาํคญั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  เป็นบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย ท่ีมุ่งมัน่
สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ และการเติบโตสู่การ "เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรช้ันนําที่มุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" ควบคู่ไปกบัการดูแลสร้างสรรคเ์พ่ือการเติบโตสู่องคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายให้สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน  ประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) โดยการเขา้ลงทุนถือหุ้นในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และ
บริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจพลงังานทดแทน และธุรกิจเก่ียวเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้
หลกัมาจากเงินปันผลตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯ ร่วมลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการท่ี
อยูร่ะหว่างก่อสร้างและพฒันารวม 6,542.52 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย กาํลงัการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ 5,858.58   
เมกะวตัต ์หรือประมาณร้อยละ 14 ของกาํลงัการผลิตรวมของประเทศ  ท่ีมี กฟผ. เป็นผูรั้บซ้ือหลกั และกาํลงัการผลิตเพ่ือ
จาํหน่ายในต่างประเทศ 683.94 เมกะวตัต ์ท่ีมีประเทศนั้นๆ เป็นผูรั้บซ้ือทั้งหมด เช่น  สปป.ลาว และออสเตรเลีย เป็นตน้  

กลุ่มโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.  กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการสร้างเสถียรภาพและเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ระบบไฟฟ้า  ซ่ึงเป็น

สาธารณูปโภคท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ บริษทัฯ จึงยืนหยดัและมุ่งมัน่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดย

ให้ความสําคญัในการกระจายการใชเ้ช้ือเพลิงให้มีความหลากหลาย ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงันํ้ า เพ่ือรักษา

ดุลยภาพทางธรรมชาติและความยัง่ยนืดา้นพลงังานในทุกมิติ 
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โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์ 

1) โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดรั้บการจัดอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกูไ้ม่มีประกนั ท่ีระดบั AA+ 
ไดรั้บรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลั CSR-DIW Continuous 
Award 2013 และรางวลั CSR-DIW Advance Award Level 4  2013 ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง และความมุ่งมัน่ในการเป็นองค์กรท่ีมีวฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) และรางวลั
รัษฎากรพิพฒัน์ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นรางวลัเกียรติคุณความดีท่ีมอบให้แก่ผูเ้สียภาษีดีเด่นท่ีควรค่าแก่การยกยอ่งเชิดชู
เกียรติในความรับผดิชอบต่อการทาํหนา้ท่ีผลเมืองท่ีดี มีส่วนสร้างชาติและก่อประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม อีกทั้งเป็น
แบบอยา่งในการสร้างจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติัการเสียภาษีตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งแพร่หลาย  

ในดา้นการบริหารความปลอดภยั และแรงงานสัมพนัธ์ บริษทัไดรั้บการต่ออายใุบรับรองระบบมาตรฐาน
การจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (OHSAS 18001:2007) เพ่ือแสดงถึงความตระหนกัดา้นความปลอดภยัใน             
การทาํงานของผูป้ฏิบติังาน และลดปัจจยัเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ทุกขั้นตอน โดยมีบริษทั              
Det Norske Veritas (Thailand) จาํกดั เป็นผูต้รวจประเมินและออกใบรับรอง อีกทั้งไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ปี 2556 จากกระทรวงแรงงาน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 (ปี 2551-2556) และรางวลั
มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

2) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากดั 

สามารถรักษาการเดินเคร่ืองภายใตน้โยบายและกฎแห่งความปลอดภยัของพนกังาน (Safety Man-hours) 
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองครบ 1.6 ลา้นชัว่โมง เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 โดยไม่เกิด Loss Time Injury และประสบความสาํเร็จใน
การเปล่ียนมาเดินเคร่ืองดว้ยเช้ือเพลิงสาํรองในช่วงท่ีก๊าซธรรมชาติขาดแคลน ทาํให้ช่วยเสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้า
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ยงัไดรั้บรางวลั Thailand National Safety Award จากกระทรวงแรงงานเม่ือวนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2556 รวมถึงไดผ้่านการตรวจสอบระบบ ISO 9001:2008  และ ISO14001:2004  ประจาํปี 2556 ซ่ึงมาตรฐาน
ดงักล่าวไดรั้บการรับรองมาตั้งแต่ปี 2545 และ 2546 ตามลาํดบั 

3) โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั 

เดินเคร่ืองครบจาํนวนชัว่โมงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เม่ือปลายปี 2555 และไดด้าํเนินงานซ่อม
บาํรุงใหญ่คร้ังแรก (First Major Overhaul) สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ชุดท่ี 1 ซ่ึงครบกาํหนดเปล่ียนช้ินส่วนท่ีครบ
อายุการใช้งาน และฟ้ืนฟูสมรรถนะเม่ือปลายปี 2556 โดยฝ่ายเทคนิคของบริษทัได้ร่วมกับผูผ้ลิตกังหันก๊าซดาํเนินการ
ปรับปรุงระบบควบคุมการ   เผาไหมข้องกงัหันก๊าซในช่วงท่ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตํ่า ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของ
โรงไฟฟ้าสูงกวา่ระบบควบคุมเดิมของผูผ้ลิต โดยจะทาํการทดสอบและประเมินผลการปรับปรุงดงักล่าวในปี 2557 

นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ยงัคงรักษามาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ
มาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: TIS 18001 โดยสามารถควบคุมการดาํเนินการได้
เป็นอย่างดี ควบคุมผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีต ํ่ากว่ามาตรฐาน และเดินเคร่ืองไดต่้อเน่ือง 1,740,000 
ชัว่โมงคนทาํงาน โดยไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน (Lost Time Injury Accident) คาดวา่ตน้ปี 2557 จะสามารถบรรลุ
เป้าหมาย 2 ลา้นชัว่โมงคนทาํงาน  
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4) โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า บริษทั ราชบุรีพลังงาน จํากดั 

ผา่นการตรวจสอบระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveillance Audit) ISO 9001 : 2008 ประจาํปี 2556 แลว้ 
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 โดยไดรั้บการรับรองตั้งแต่ปี 2554 

5) โรงไฟฟ้าเสาเถยีร บริษทั ราชบุรีพลงังาน จํากดั 

อยูร่ะหวา่งเตรียมเขา้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ในปี 2557   

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 

1) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลติรายเลก็ (SPP) บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

อยูร่ะหวา่งการจดัหาผูรั้บเหมา EPC (Engineering, Procurement and Construction) ระบบสายส่งไฟฟ้า
และท่อส่งไอนํ้าใหล้กูคา้อุตสาหกรรม งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เร่ิมตน้งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

2) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลติรายเลก็ (SPP) บริษทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั  

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดัเลือกบริษทัผูรั้บเหมางานออกแบบ จดัหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเตรียม
จดัทาํรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติมายงัโครงการ 

2.  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์ 

1) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โซล่า เพาเวอร์ 

ในปี 2556 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 4) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั  เดินเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าไดเ้ตม็จาํนวนตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าภายหลงัจากท่ีไดก่้อสร้างแลว้เสร็จในปี 2555  

2) โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 และห้วยบง 2 

โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 3 บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั และโรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 บริษทั 
เค.อาร์.ทู จาํกดั ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 ตามลาํดบั  

3) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บริษทั โซลาร์ต้า จํากดั 

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ครบทั้ ง  8 โครงการตั้ งแต่ปี  2555 โครงการทั้ งหมดตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา นครปฐม และสุพรรณบุรี ปัจจุบนัไดน้าํระบบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เขา้ใชง้าน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกสู่อากาศไดปี้
ละ 35,000 ตนัต่อปี และปี 2556 ไดพ้ฒันา CDM อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัสู่มาตรฐานทอง (Gold Standard CDM) ซ่ึงเป็น
คาร์บอนเครดิตท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด 
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โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 

1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษทั สงขลาไบโอ แมส จํากดั 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้างานขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมด 4 ใบอนุญาต ปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ลงนามสัญญาซ้ือขายเช้ือเพลิงโครงการกบั
ผูค้า้ไม ้ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ บริษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากดั 

อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างและติดตั้งกงัหันลมในพื้นท่ีโครงการ ความคืบหน้าการดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชน องคก์รทอ้งถ่ินและจงัหวดัเพชรบูรณ์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม งานขอใบอนุญาตต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการแลว้เสร็จ และการเจรจาเพ่ือจดัหาและทาํสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 

จากการดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังาน
ชีวมวลมาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประสบผลสาํเร็จและสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีสาํคญัคือ สามารถลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกาํลงัผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ คิดเป็นจาํนวน 97,761 ตนัต่อปี จาก
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และ
หว้ยบง 3 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
ท่ีส่งเสริมการพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

3.   กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์ 

1) โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา-น้ํางึม 2 บริษทั ไฟฟ้าน้ํางึม 2 จํากดั 

เร่ิมเดินเคร่ืองจาํหน่ายไฟฟ้าคร้ังแรก (Initial Operation Date) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 และเร่ิมเดินเคร่ือง
จาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ในปี 2556 สามารถ
เดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมาย และมีรายไดเ้พ่ิมจากการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าส่วนเพ่ิม (Excess Energy) อีก 
150 กิกะวตัตช์ัว่โมง ไดรั้บรางวลั International Milestone Rockfill Dam Projects ประเภท Concrete Face Rockfill Dam  
งาน Chincold Hydro Power 2013 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) โรงไฟฟ้าบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จํากดั                                                   

 เพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เป็นร้อยละ 80 มีการติดตามผลประกอบการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
ผลการดาํเนินงานท่ีสําคญั อาทิ การเจรจาเรียกค่าชดเชยค่าใชจ่้ายดา้น Carbon Tax การถ่ายโอนค่าใชจ่้ายและความ
รับผิดชอบดา้น Carbon Tax ใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือไฟฟ้าไดท้ั้งหมดแลว้ การทาํ Refinance เพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นเงินกูแ้ลว้เสร็จตาม
เป้าหมาย ส่วนงานพฒันาโรงไฟฟ้าใหม่ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า Collinsville และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมแห่งใหม่ไดรั้บ 
Development Approval (DA) แลว้ และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการประมูลหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง  
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โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษทั ไฟฟ้า หงสา จํากดั 

อยูร่ะหว่างดาํเนินงานก่อสร้าง ความกา้วหนา้โดยรวมร้อยละ 79 เป็นไปตามแผน ไดแ้ก่ งาน EPC งาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานเปิดหน้าดินเหมืองถ่านหิน และงานจดัหาอุปกรณ์
เหมือง 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ําน้อย บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ําน้อย จํากดั 

ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ลงนามสัญญาสัมปทานกบัรัฐบาล สปป.ลาว และลงนามสัญญาทาง
การเงินกบัสถาบนัการเงินไทย 4 แห่งแลว้  อยูร่ะหว่างดาํเนินงาน Pre-construction works และเตรียมงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

4.  กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

ธุรกจิให้บริการงานเดนิเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากดั 

บริษทัไดก้าํกบัดูแลการใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 และจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบของ กฟผ. ไดต้ามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า และสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ใน สปป.ลาว เพ่ือขบัเคล่ือนและนาํไปสู่การสร้างโอกาสขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง   

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้บริการจดัหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา (Personnel Providing Service for EGAT's Operation and Maintenance of Hongsa Mine 
Mouth Power Project) กบั กฟผ.  

ธุรกจิซ่อมบํารุงอปุกรณ์กงัหันก๊าซ 

บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

ไดด้าํเนินการปรับปรุงโรงงานส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัเม่ือปี 2554 และพฒันาความสามารถ
ในการซ่อมช้ินส่วน Blade และ Vane แลว้เสร็จ นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการรับรองดา้นการทาํงานท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 
ISO 9001: 2008 จากการซ่อม Blade และ Vane จากบริษทั Mitsubishi Heavy Industries  

การบริหารงานในกจิการทีบ่ริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน 

บริษทัฯ ไดส่้งกรรมการและผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนและร่วมทุน 
ตั้งแต่ช่วงการบริหารโครงการก่อสร้าง และช่วงท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแลว้ เพ่ือให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัทิศทาง 
นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
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การบริหารการเงนิ 

บริษทัฯ มีการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือการบริหารการเงินใหไ้ดต้น้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกลุ่มบริษทัฯ โดยการใหกู้ย้มืเงินในสกลุต่างๆ อาทิ สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ  สกลุเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย  และสกุลเงินบาท เพ่ือใชส้าํหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือบริหารเงินสด
คงเหลือในกิจการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดตน้ทุนภาระการกูย้มืของกิจการในกลุ่มบริษทัฯ   

2. การจดัเตรียมวงเงินกูร้ะยะสั้นประเภทต่างๆ (Short- term Facilities และ Trade Finance Facilities) กบั
สถาบนัการเงินทั้งในและต่างประเทศไวใ้นวงเงินประมาณ 10,000 ลา้นบาท เพ่ือให้เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ รวมถึงการดาํเนินการจดัทาํ Bid Securities และ Performance Securities เพ่ือการคํ้าประกนัในการยื่นขอ้เสนอ
โครงการ (Bidding) และการคํ้าประกนัตามสัญญาต่างๆ โดยสามารถดาํเนินการไดท้นัต่อความตอ้งการ มีค่าธรรมเนียมท่ีตํ่า 
และสามารถแข่งขนัได ้ 

3. การดาํเนินการเพื่อการจดัหาเงินทุนและการบริหารจดัการทางการเงินของโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตรายเล็กบริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตรายเล็กบริษทั ผลิตไฟฟ้า 
นวนคร จาํกดั โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าเซเปียน-เซนํ้านอ้ย โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้  

4. การบริหารเงินสดคงเหลือของบริษทัฯ ภายใตก้รอบการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์
สูงสุด โดยสามารถทาํอตัราผลตอบแทนเฉล่ียปี 2556 ประมาณร้อยละ 3.194 ซ่ึงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนอา้งอิง (เฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 1.070) 

5. การจดัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การจดัหาเงิน
ลงทุนและการบริหารภาษี  โดยสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของบริษทัฯ คือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัใน
ประเทศ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ กลุ่มธุรกิจโครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมทั้ งติดตามกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศท่ีบริษัทฯ มีเป้าหมายจะเข้าไปลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการลงทุนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดสาํหรับโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ 
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การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัต่างๆ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี  

กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ 

ลาํดบัที ่ โครงการ/โรงไฟฟ้า   กาํลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(เมกะวตัต์) 

สัดส่วนการ     
ถือหุ้นของ
บริษทั 

( ร้อยละ ) 

กาํลงัการผลติ
ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(เมกะวตัต์) 

ลกัษณะธุรกจิ 

 1 โรงไฟฟ้าราชบุรี(1) 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

3,645.00 99.99 3,645.00 ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP 

2 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี(1) 

บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั 
700.00 99.99 700.00 ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP 

(ถือหุน้โดยบริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั) 
3 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์(1) 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
1,400.00 25.00 350.00 ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP 

4 โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า(1) 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

2.65 99.99 2.65 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

5 โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ(1) 

บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
3.60 99.99 3.60 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

6 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตรายเลก็(2) 
บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ 
จาํกดั 

210.00 40.00 84.00 ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP 

7 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตรายเลก็(2) 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

112.00 40.00 48.80 ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP 
(ถือหุน้โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) 

   รวม 4,834.05  
(1) โครงการท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้  
(2) โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา 
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กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

ลาํดบัที ่ โครงการ/โรงไฟฟ้า   กาํลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(เมกะวตัต์) 

สัดส่วนการ     
ถือหุ้นของ
บริษทั 

( ร้อยละ ) 

กาํลงัการผลติ
ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(เมกะวตัต์) 

ลกัษณะธุรกจิ 

 1 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์(1) 
บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

34.25 49.00 16.78 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

2 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์(1) 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์                         
(โคราช 3) จาํกดั 

6.00 40.00 2.40 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

3 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์(1) 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์                        
(โคราช 4) จาํกดั 

6.00 40.00 2.40 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

4 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์(1) 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์                         
(โคราช 7) จาํกดั 

6.00 40.00 2.40 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

5 โรงไฟฟ้าพลงังานลม หว้ยบง 2(1) 
บริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั 

103.50 20.00 20.70 ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP 

6 โรงไฟฟ้าพลงังานลม หว้ยบง 3(1) 
บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั 

103.50 20.00 20.70 ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP 

7 โรงไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้(2) 
บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

60.00 55.18 33.11 ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP 
(ถือหุน้โดยบริษทั ซสัเทนเอเบิล                      
เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่จาํกดั) 

8 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล(2) 
บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

9.90 40.00 3.96 ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP 

   รวม 102.45  
(1) โครงการท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้  
(2) โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา 
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กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

ลาํดบัที ่ โครงการ/โรงไฟฟ้า   กาํลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(เมกะวตัต์) 

สัดส่วนการ     
ถือหุ้นของ
บริษทั 

( ร้อยละ ) 

กาํลงัการผลติ
ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(เมกะวตัต์) 

ลกัษณะธุรกจิ 

1 โรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2(1) 
บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

615.00 25.00 153.75(3) ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP ใน สปป.ลาว 
(ถือหุน้โดยบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย                 
เอนเนอร์จี จาํกดั) 

2 โรงไฟฟ้า(1) 
บริษทั ราช-ออสเตรเลีย                          
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

719.50 80.00 509.52(4) ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ
ออสเตรเลีย 
(ถือหุน้โดย บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่
แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

3 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา(2) 
บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

1,878.00 40.00 751.20(5) ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP ในสปป.ลาว 

4 โรงไฟฟ้าพลงันํ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย(2) 
บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน – เซนํ้านอ้ย 
จาํกดั 

410.00 25.00 102.50(5) ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP ในสปป.ลาว 

   รวม 1,516.97  
(1) โครงการท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
(2) โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา 
(3) จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ทั้งจาํนวน 
(4) จาํหน่ายไฟฟ้าใหต่้างประเทศทั้งจาํนวน 
(5) จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. และ สปป. ลาว ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามลาํดบั 
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กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

ลาํดบัที ่ โครงการ/โรงไฟฟ้า   กาํลงัการ
ผลติติดตั้ง 
(เมกะวตัต์) 

สัดส่วนการ     
ถือหุ้นของ
บริษทั 

( ร้อยละ ) 

กาํลงัการผลติ
ตามสัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(เมกะวตัต์) 

ลกัษณะธุรกจิ 

1 บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั  99.99  ใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

2 บริษทั ราช – ลาว เซอร์วสิ จาํกดั  99.99  ดาํเนินงานดา้นเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา 
รวมทั้งลงทุนและดาํเนินการอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัโครงการลงทุนของบริษทัฯ ใน สปป.ลาว 

3 บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 
 

50.00  ใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 

4 บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั  40.00  จดัหาเช้ือเพลิง 

5 บริษทั สุโขทยั เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  25.00  ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า 
(ถือหุน้โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั) 

6 บริษทั อีแกท ไดมอนด ์ เซอร์วสิ จาํกดั  10.00  ใหบ้ริการงานซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองกงัหนัก๊าซ
ของระบบผลิตไฟฟ้า 

7 บริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั  37.50 
 

เหมืองถ่านหิน 

8 บริษทั EDL - GEN จาํกดั (มหาชน) 881.00 10.108 89.05(1) ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์าว 
(ถือหุน้โดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

   รวม 89.05  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกจิการที่ควบคุมร่วมกนั ปี 2556 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงขายให้แก่ กฟผ. ตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยโครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ     

1.   ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment : AP)   

รายไดค้่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า กาํหนดข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุม เงินลงทุนทั้งหมดท่ีประกอบดว้ย เงินกู ้
ดอกเบ้ียเงินกู ้ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และค่าใชจ่้ายคงท่ีในการดาํเนินการ เช่น ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กบัความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าตามท่ี กฟผ. กาํหนด    

2.  ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP)     

 รายได้ค่าพลงังานไฟฟ้าจะได้รับเม่ือมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมี
ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ 

1) ค่าเช้ือเพลิง (Fuel Payment) 

2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 

นอกจากรายไดห้ลกัจากค่าขายไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้  บริษทัฯ ไดร้วมรายไดค้่าขายไฟฟ้าจาก 
RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซ่ึงมีรายไดห้ลกัจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยโครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนประกอบดว้ย  

1.  Capacity Charge ซ่ึงครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และปรับตามความ
พร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

2.  Energy Charge ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง และ
ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา เป็นตน้ 

สาํหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC คาํนวณโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดคู้ณกบัราคา
ค่าไฟต่อหน่วยการผลิต 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดค้่าขายและการใหบ้ริการอ่ืนๆ อีก  ดงัน้ี 

1.  รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ขนาดกาํลงัผลิตรวม 2.65 เมกะวตัต ์ และโรงไฟฟ้าเสาเถียร 
ขนาดกาํลงัผลิต 3.6 เมกะวตัต์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555 โดยโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและ
โรงไฟฟ้าเสาเถียร ตั้งอยูท่ี่ อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ทาํการผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตนํ้ามนัดิบ ดาํเนินงานโดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   
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2.  รายไดค้่าบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา ดาํเนินงานโดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2552 ภายใตก้ฎหมายของ สปป.ลาว  โดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั มี

รายไดห้ลกัตามสัญญาใหบ้ริการกบับริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ดงัน้ี 

1) สัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552            
จนส้ินสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า   

2) สัญญาให้บริการงานบาํรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2  ตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 ระยะเวลา
สัญญา 7 ปี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดท่ี้ไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนๆ 
อีก  ดงัน้ี 

1.  บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั  และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั และบริษทั ราชบุรี 
อลัลายแอนซ์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามลาํดบั มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า และค่าพลงังานไฟฟ้า เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั  

2.  บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานให้บริการเดินเคร่ือง
และบํารุงรักษาโดยมีสัญญาให้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซ่ึง
ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดกาํลงัผลิตชุดละ 700 เมกะวตัต ์ 

3.  บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงันํ้า-นํ้างึม 2 โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอาย ุ27 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยก์บั กฟผ.โดยดาํเนินการจาํหน่าย
ไฟฟ้าคร้ังแรก (Initial Operation Date) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 

4.  บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์8 แห่ง จาํนวนรวม 34.25 เมกะวตัต ์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก
กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลา 10 ปี เม่ือปี 2555 โรงไฟฟ้าทั้ง 8 แห่ง ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟภ.แลว้  โดยมี
รายไดค้่าขายไฟฟ้าประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  

1) อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า โดยใชอ้ตัราค่าพลงังานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดบัแรงดนั 11-33  กิโลโวลต ์ท่ี กฟผ.ขาย

ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย  

2) ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ซ่ึงข้ึนกบัประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

3) ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (Ft ขายส่งเฉล่ีย)  

5. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั และบริษทั เค.อาร์.ทู. จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 20  ดาํเนินการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 และห้วยบง 2  ขนาดกาํลงัการผลิต
รวม 207  เมกะวตัต ์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยและไดรั้บเงินสนันสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 18 

 

จาํนวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี  โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 ตามลาํดบั โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น           
3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่ง
เฉล่ีย  

6.  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั (โคราช 3, โคราช 4 และ โคราช 7) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 40 ดาํเนินการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวตัต ์  โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
เพ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟภ.เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 และ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 
ตามลาํดบั  โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน
(Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี  และ
มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัคือ ไฟฟ้า โดยขายใหแ้ก่ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระยะยาว 

2.1.1  คุณลกัษณะและกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้า 

1) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน  

กฟผ. ไดท้าํสัญญาวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างในลกัษณะวา่จา้งแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lumpsum 

Turnkey Contract) กบับริษทั Mitsubishi Heavy Industry ซ่ึงครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อน ในขณะเดียวกนัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่กเ็ป็นของบริษทั Mitsubishi Heavy Industry โดยมีบริษทั Stone & 

Webster (Thailand) Limited ทาํหนา้ท่ีเป็นวศิวกรท่ีปรึกษาโครงการของ กฟผ. 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี เคร่ืองท่ี 1 และ 2 ถูกออกแบบใหส้ามารถใชไ้ดท้ั้งก๊าซธรรมชาติ 

และนํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงจะถูกพ่นเขา้ไปในเตาเพ่ือให้เกิดการเผาไหม ้ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะถ่ายเทไปยงันํ้ า

ในหมอ้นํ้ า ทาํให้นํ้ าระเหยกลายเป็นไอนํ้ าไหลไปตามท่อดว้ยแรงดนัและอุณหภูมิสูง พุง่ไปดนัเพลาของกงัหันซ่ึงต่ออยูก่บั

เพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน เม่ือสนามแม่เหล็กท่ีติดอยู่กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหมุนขดลวดซ่ึงติดอยู่ท่ี

สนามแม่เหลก็กจ็ะเกิดการเหน่ียวนาํทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าข้ึน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนไดติ้ดตั้งระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (Flue Gas 

Desulfurization “FGD”) ในกรณีท่ีใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้ยกก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดอ์อกจากก๊าซเสีย

ท่ีเกิดจากการเผาไหมน้ํ้ ามนัเตาซ่ึงมีกาํมะถนัปนอยู่ สําหรับระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีใชส้ําหรับโรงไฟฟ้า

ราชบุรีเป็นชนิดเปียก ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไดถึ้งร้อยละ 97.5 โดยใชหิ้นปูนเป็นตวัดูดซับ 

และไดย้ปิซัม่เป็นผลพลอยได ้  

2) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  

กฟผ. ไดด้าํเนินการวา่จา้งบริษทั Raytheon Engineers Oversea Limited เป็นผูอ้อกแบบ โดยมี 
กฟผ. เป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างและบริษทั Stone & Webster (Thailand) Limited ทาํหนา้ท่ีเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการของ 
กฟผ. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นของบริษทั Mitsui & Company และบริษทั General Electric International 
Company Incorporated 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดทาํงานร่วมกนั คือ หน่วย
ผลิตไฟฟ้ากงัหันแก๊ส (รุ่น 9FA+e) 2 เคร่ือง เดินเคร่ืองร่วมกบัหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันไอนํ้ า 1 เคร่ือง โดยมีก๊าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงหลกัและนํ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสาํรอง 

กงัหันแก๊สของหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันแก๊สทาํหน้าท่ีคลา้ยกบัเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบินไอพ่น 
โดยอากาศจะถกูดูดเขา้ไปสู่คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองกงัหนัแก๊ส คอมเพรสเซอร์จะอดัอากาศก่อนจะส่งไปยงัหอ้งเผาไหม ้ท่ี
ห้องเผาไหมจ้ะมีการฉีดพ่นเช้ือเพลิงเขา้ไปเผาไหมท้าํให้ไดแ้ก๊สร้อนท่ีมีความดนัสูง แก๊สร้อนน้ีจะไปขบัส่วนของกงัหัน
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แก๊สและหมุนเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า แก๊สร้อนท่ีออกจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันแก๊ส จะนาํไปตม้นํ้ าเพ่ือให้เกิดไอนํ้ า
ซ่ึงจะนาํไปใชใ้นหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้าท่ีอยูต่่อกนั โดยไอนํ้าจะนาํไปหมุนเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

3) โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า-นํ้ างึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าแรกท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนในสปป.ลาว ตั้งห่างจาก         
กรุงเวยีงจนัทน์ 90 กิโลเมตรและอยูสู่งจากเข่ือนนํ้างึม 1 ประมาณ 35 กิโลเมตร 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเกบ็นํ้าหรือเข่ือนกั้นนํ้า โดยตวัเข่ือนมีลกัษณะ
เป็นเข่ือน Concrete Rockfill Dam สูงประมาณ 181 เมตร และสูงกวา่ระดบันํ้ าทะเล 375 เมตร ใชก้งัหนันํ้าแบบฟรานซิส 
(Francis Turbine) จาํนวน 3 เคร่ือง ขนาดกาํลงัการผลิตเคร่ืองละ 205 เมกะวตัต ์ 

นํ้ าจากเข่ือนจะไหลผา่นท่อส่งนํ้ าดว้ยความเร็วสูงและมีปริมาณมาก แรงดนัท่ีเกิดข้ึนจะไหลเขา้
ผา่นช่องทางลงสู่กงัหันนํ้า กงัหันนํ้าจะหมุนทาํใหเ้กิดพลงังานกลไปขบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน และเปล่ียนพลงังานกล
ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าน้ีจะถกูส่งต่อไปยงัสายส่งไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าต่อไป 

4) โรงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ก๊าซผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ํามันดิบ         

(Flared Gas) 

4.1)  โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติท่ี
เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ามนัดิบ (Flared Gas) จากฐานขดุเจาะนํ้ ามนัประดู่เฒ่า-เอ ตั้งอยูท่ี่ตาํบลกง อาํเภอกงไกรลาศ 
จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั เป็นผูร่้วมกนัพฒันาโครงการโดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเล็กกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 1.75                  
เมกะวตัต ์

4.2)  โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ ส่วนขยาย เป็นโครงการท่ีต่อยอดมาจาก
โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 0.9 เมกะวตัต ์

4.3) โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งเสาเถียร-เอ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจาก Flared Gas ซ่ึงมี
ลกัษณะโครงการเหมือนกบั “โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ และประดู่เฒ่า-เอ ส่วนขยาย” โครงการน้ีตั้งอยูท่ี่
ตาํบลไกร อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก
กบั กฟภ. โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 3.6 เมกะวตัต ์

โครงการทั้ง 3 ใชเ้คร่ืองยนตก๊์าซผลิตไฟฟ้า (Gas Engine) เป็นตน้กาํลงัในการผลิตไฟฟ้าโดยใช ้
Flared Gas เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต ซ่ึงแต่เดิม Flared Gas ตอ้งทาํการเผาท้ิงในกระบวนการผลิตนํ้ามนัดิบ 

Gas Engine ดงักล่าวเป็นเคร่ืองยนตเ์ทอร์โบ 4 จงัหวะ มีระบบการเผาไหมภ้ายในแบบสมบูรณ์          
การทาํงานของเคร่ืองยนตจ์ะทาํใหก้า้นสูบเพลาขอ้เหวี่ยงหมุน เกิดเป็นพลงังานกลไปขบัเคล่ือนเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
ทาํให้พลงังานกลถูกเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า จากนั้ นไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะถูกยกระดับแรงดันจาก 400 โวลต์ เป็น 22          
กิโลโวลต ์เขา้สู่ระบบสายส่งของการไฟฟ้าต่อไป 
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5) โรงไฟฟ้าพลงังานลม  

5.1)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้ ตั้งอยูบ่ริเวณตาํบลเขาคอ้ และตาํบลทุ่งสมอ อาํเภอ

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือ

ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงั

การผลิต 60 เมกะวตัต ์

5.2)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 ตั้งอยู่บริเวณตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

5.3)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 ตั้งอยู่บริเวณ ตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมทั้ง 3 โครงการถือเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศใน

รูปแบบพลงังานทดแทนท่ีกระทรวงพลงังานกาํหนด เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ อีกทั้งการพฒันา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมยงัมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากลมเป็นพลงังานจากธรรมชาติท่ีสะอาด 

ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถนาํมาใหป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดส้ิน  

หลกัการทาํงานคือ เม่ือมีลมพดัผา่นใบกงัหนั พลงังานจลน์ท่ีเกิดจากลมจะทาํใหใ้บพดัของกงัหนั

เกิดการหมุนและไดเ้ป็นพลงังานกลออกมา พลงังานกลจากแกนหมุนของกงัหันลมจะถูกเปล่ียนรูปไปเป็นพลงังานไฟฟ้า 

โดยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัแกนหมุนของกงัหันลม พลงังานไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและ

ยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลต ์เป็น 115 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบสายส่ง

ของการไฟฟ้าต่อไป 

6) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

6.1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ประกอบดว้ยโครงการ

จาํนวน 8 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสาํหรับการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตรวมทั้ง 8 โครงการ 34.25 เมกะวตัต ์

6.2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั ตั้งอยู่ใน

ตาํบล         สามเมือง อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 

6 เมกะวตัต ์
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6.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั ตั้งอยู่ใน

ตาํบล       ท่าอ่าง อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 

6 เมกะวตัต ์

6.4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ตั้งอยู่ใน

ตาํบลด่านใน อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 

6  เมกะวตัต ์

โครงการทั้ง 4 โครงการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทเซลล์

แสงอาทิตย ์โดยแผน่เซลลแ์สงอาทิตยซ่ึ์งทาํมาจากสารก่ึงตวันาํ (Silicon) จะเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า

กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีไดจ้ากแผน่เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะผา่นเคร่ืองแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั (Inverter) 

ระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีออกจาก Inverter จะยงัเป็นระดบัแรงตํ่า มีระดบัแรงดนัประมาณ 380 โวลต ์ถึง 400 โวลต ์ไม่เหมาะสม

ท่ีจะส่งจ่ายไฟฟ้าไปในระยะทางไกลและไม่สามารถต่อเช่ือมกบัระบบสายส่งของ กฟภ.ได ้จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการเพ่ิม

แรงดนัไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ิมระดบัแรงดนัเป็นท่ีระดบั 22 กิโลโวลต ์

การติดตั้งแผน่เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะทาํการติดตั้งในลกัษณะติดตั้งคงท่ี และเน่ืองจากประเทศไทย

ตั้งอยูเ่หนือเส้นศูนยสู์ตรการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะหันหนา้แผงไปยงัทิศใต ้ทาํมุมประมาณ 10 ถึง 15 องศากบัแนว

พ้ืนราบ เพ่ือใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถรับแสงจากดวงอาทิตยใ์นลกัษณะเฉล่ียใกลเ้คียงมุมฉากไดสู้งสุดตลอดปี 

7) โรงไฟฟ้าชีวมวล  

บริษทัฯ ได้เขา้ลงทุนในบริษัท สงขลาไบโอแมส จาํกัด ซ่ึงดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวลประเภทปีกและรากไมย้างพารา ตั้งอยูใ่นตาํบลขนุตดัหวาย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต ์

กระบวนการเร่ิมจากเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีถกูป้อนเขา้หอ้งเผาไหม ้จากถงัเกบ็เช้ือเพลิงบนหมอ้ไอนํ้า 

(Boiler) ผา่นท่อส่งเช้ือเพลิง (Wall screw feeder) มายงัห้องเผาไหมซ่ึ้งมีอุณหภูมิประมาณ 850 ถึง 900 องศาเซลเซียส            

เม่ือเช้ือเพลิงเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้จะถูกความร้อนทาํให้แหง้และเกิดการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็วจนเผาไหมส้มบูรณ์ ความร้อนท่ี

ไดจ้ากการเผาไหมจ้ะถ่ายเทใหก้บัผนงัของห้องเผาไหม ้ทาํใหน้ํ้ าในแผงท่อผนงัเตา (Wall tube) เดือดเป็นไอ ไอนํ้าท่ีไดจ้ะ

ไปรวมตวักนัท่ีถงัเกบ็ไอนํ้าท่ีเรียกวา่ Steam drum ซ่ึงอยูด่า้นบนของ Boiler 

ไอนํ้าท่ีออกจาก Steam drum จะไหลผา่นแผงความร้อน (Superheater) จนทาํใหไ้อนํ้ามีความดนั

และอุณหภมิูสูงประมาณ 158 บาร์และ 540 องศาเซลเซียสตามลาํดบั ไอนํ้าท่ีมีอุณหภูมิและความดนัสูงดงักล่าวจะถูกส่งเขา้

กงัหนัไอนํ้า (Steam turbine) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเปล่ียนรูปพลงังานความร้อนใหเ้ป็นพลงังานกลในรูปการหมุนของเพลาขบัเคล่ือน
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เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะเปล่ียนรูปพลงังานกลใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยหลกัการหมุนขดลวด

ไฟฟ้า ตดัเส้นแรงแม่เหลก็เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีแรงดนัประมาณ 13.8 กิโลโวลต ์จากนั้นจะถูกทาํให้มีแรงดนัสูงข้ึนเป็น          

33 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้า เช่ือมต่อกบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าต่อไป 
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2.1.2 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้าราชบุรี IPP 25 อ.เมือง จ.ราชบรุี เครื่องที่ 1-2:  วนัที่ 31 ตลุาคม 2543
ชดุที่ 1-2: วนัที่ 18 เมษายน 2545 
ชดุที่ 3:วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2545 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้ IPP 20 อ.เมือง จ.ราชบรุี 1 กรกฎาคม 2543 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ IPP 25 อ.เมือง จ.ราชบรุี ชดุที่ 1: 1 มีนาคม 2551 

ชดุที่ 2: 1 มิถนุายน 2551 
8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย VSPP 5 ปี อ.กงไกรลาศ 
จ.สโุขทยั 

27 มิถนุายน 2550 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ VSPP 5 ปี อ.กงไกรลาศ 
จ.สโุขทยั 

26 มกราคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซลาร์ต้า จาํกัด 

      

 โครงการโทรใหญ่ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

10 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรทอง VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

1 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรสะพาน 1 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

17 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

28 พฤศจิกายน 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

 โครงการไทรตาโตง้ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

25 กรกฎาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรประปา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

20 กรกฎาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรยอ้ย VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

31 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรเสนา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.ไทรเสนา 
จ.นครปฐม 

17 เมษายน 2554 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

9 มีนาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.โชคชยั 
จ.นครราชสีมา 

14 พฤษภาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

30 พฤษภาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

8 กมุภาพนัธ์ 2556 8 ปี นบัจากวนั COD 3.5 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

14 พฤศจิกายน 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 3.5 บาท ระยะเวลา 10 ปี 
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2)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้าพลงันํา้-นํา้งมึ 2 IPP 27 ปี 
(IOD+COD) 

ลาํนํ้างึม เหนืออ่างเกบ็
นํ้าเขื่อนนํ้างึม 1 
ประมาณ 35 กม. และ
ห่างจากเวยีงจนัทน์ไป
ทางเหนือ 90 กม. 

26 มีนาคม 2554 (IOD) 
 

1 มกราคม 2556 (COD) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าของ RATCH-
Australia Corporation Limited 

      

 Townsville PS SPP 20 ปี Yabulu, Townsville, 
Queensland 

ปี 2548 -2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Kemerton PS SPP 25 ปี Bunberry,  West 
Australia 

ปี 2548-2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Kwinana PS SPP 25 ปี Kwinana, West 
Australai 

ปี 2539-2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Windy Hill Wind Farm SPP 15 ปี Ravenshoe, 
Queensland 

ปี 2543-2558 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Toora Wind Farm SPP ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ Power 
Pool 

Toora, Victoria ปี 2545 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Starfish Hill Wind Farm SPP ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ Power 
Pool 

Cape Jervis, South 
Australia 

ปี 2546 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหตุ IOD (Initial Operation Date) =  กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเบื้องตน้เขา้ระบบ 
 COD (Commercial Operation Date) = กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
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2.2  การจัดการผลติภัณฑ์ 

2.2.1 วตัถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า คือ เช้ือเพลิง กล่าวคือโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจะใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงหลกัและจะใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงสํารอง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลกัและใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสํารอง นอกจากน้ียงัมี นํ้ า และสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า 
ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในกระบวนการผลิตดว้ยเช่นกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลงิ 

1) ก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัโดย
บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยตรง เม่ือวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2543 มีอายุสัญญา 25 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) จะเป็นผูจ้ดัหาและส่งก๊าซธรรมชาติ
ใหก้บัโรงไฟฟ้าราชบุรีจากแหล่งยาดานาและเยตากุน ในประเทศสหภาพพม่า ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของบริษทัฯ โดย
กาํหนดปริมาณการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจาํนวน 431,000 ลา้นบีทีย/ูวนั ในส่วนของการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผา่น
ท่อ ซ่ึงมีความยาวประมาณ 416 ไมล ์จากแหล่งยาดานา เขา้มาทางชายแดนดา้นอาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ต่อมา
จนถึงโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยการดาํเนินงานของ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

ทั้งน้ี กฟผ. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหลกั (Master Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท.
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2543 ซ่ึงจะมีการระบุเง่ือนไขเก่ียวกบัปริมาณขั้นตํ่าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับ (Minimum Take 
Liability) กรณีท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไม่สามารถรับก๊าซท่ี บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ส่งให้ครบตามปริมาณ          
ท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหลกั  

เน่ืองจากสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติไดร้ะบุคุณภาพเช้ือเพลิงไวช้ัดเจน หากเกิดกรณีท่ี บริษทั 
ปตท.จาํกดั (มหาชน) จดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพตํ่ากว่าท่ีระบุในสัญญา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการรับเช้ือเพลิง และถือว่า บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งเช้ือเพลิงได ้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระบุไว้
ชดัเจนว่า บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัคงไดรั้บค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าต่อไป ดงันั้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จาํกดั จึงไม่มีความเส่ียงจากการท่ี บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติหรือจากการท่ีบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ปฏิเสธรับการจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ เน่ืองจากไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความพร้อมจ่ายพลงั
ไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั หรือลดความสามารถของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ภายใตส้ัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 บริษทัฯ ไดล้งนามกบั กฟผ. และ บริษทั 
ปตท.จาํกดั (มหาชน) เพ่ือปรับปรุงระบบเผาไหมโ้รงไฟฟ้าราชบุรีให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความร้อนสูงข้ึน โดย
ค่าความร้อนเดิมตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติมีค่าประมาณ 730 – 800 บีทียตู่อลูกบาศกฟุ์ต โดยบริษทัฯ ไดรั้บค่าชดเชย
สาํหรับค่าสึกหรอ ค่าเสียหายของอุปกรณ์ ค่าเช่ือเพลิงและอ่ืนๆ รวมเป็นเงิน 238.10 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินชดเชยงวดแรก
ในปี 2545 จาํนวน 132.10 ลา้นบาท สําหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรีเพ่ือให้สามารถรับก๊าซ
ธรรมชาติท่ีมีค่าความร้อน 830-840 บีทียตู่อลูกบาศกฟุ์ต และไดรั้บเงินชดเชยดงักล่าวงวดท่ีสองในปี 2548 จาํนวน 106.00 
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ลา้นบาท สาํหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไม่มีผลกระทบอนัเกิด
จากการปรับค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติดงักล่าว 

2) นํ้ามนัเตา 

ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จะตอ้งสํารองนํ้ ามนัเตาซ่ึงเป็น
เช้ือเพลิงสํารองให้เพียงพอสําหรับการเดินเคร่ืองเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 5 วนั โดย กฟผ.เป็นผูก่้อสร้าง ติดตั้ง และ
ทดสอบระบบขนส่งนํ้ ามนัเตา บนถนนเพชรเกษม ห่างจากโรงไฟฟ้าราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสัญญาซ้ือขาย
ทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2543  ปัจจุบนัระบบขนส่งนํ้ ามนัเตาเพชรเกษมไดก่้อสร้าง 
ติดตั้ ง และทดสอบแลว้เสร็จ และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ได้เขา้ไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้ งแต่วนัท่ี                     
1 มกราคม 2548  

3) นํ้ามนัดีเซล 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสาํรอง ในกรณีท่ีปริมาณก๊าซธรรมชาติ
มีไม่เพียงพอ โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จะตอ้งสาํรองนํ้ ามนัดีเซลไวใ้ห้เพียงพอสาํหรับใชใ้นการดาํเนินงาน โดย
การเดินเคร่ืองเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 3 วนั นํ้ ามนัดีเซลจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกนํ้ ามนั ส่งต่อไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี 
นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนยงัใชน้ํ้ามนัดีเซลในการ Start-up อีกดว้ย 

แหล่งน้ําและปริมาณความต้องการใช้น้ํา  

โรงไฟฟ้าราชบุรี ใชแ้ม่นํ้ าแม่กลองเป็นแหล่งนํ้ า โดยมีสถานีสูบนํ้ าตั้งอยูท่ี่ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี  ปริมาณนํ้ าในแม่นํ้าแม่กลองถูกกาํหนดโดยปริมาณนํ้ าท่ีปล่อยจากเข่ือนแม่กลอง ซ่ึงในขณะเดียวกนั นํ้าใน
เข่ือนแม่กลองก็ไดรั้บนํ้ าจากเข่ือนท่ีเหนือข้ึนไปอีก 3 แห่ง คือเข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ์ และเข่ือนท่าทุ่งนา ซ่ึง
ทั้ง 3 เข่ือนอยูใ่นความดูแลของ กฟผ.โดยตรงในขณะท่ีเข่ือนแม่กลองอยูใ่นความดูแลของกรมชลประทาน 

โรงไฟฟ้าจะสูบนํ้ าจากแม่นํ้ าแม่กลองไปเก็บยงัอ่างเก็บนํ้ าภายในบริเวณโรงไฟฟ้าผา่นท่อเหลก็ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 เมตร โดยขุดดินฝังท่อไวท่ี้ระดบัความลึกจากผิวดินอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร แลว้กลบดินไวต้ามเดิม เป็น
ระยะทาง 10.7 กิโลเมตรจากสถานีสูบนํ้ าไปยงัโรงไฟฟ้า ช่วงท่ีผา่นถนนใชว้ิธีดนัท่อลอดผา่นชั้นถนน ช่วงท่ีผา่นคลองใช้
วธีิขดุฝังใตแ้นวทอ้งคลอง อ่างเกบ็นํ้าดงักล่าวมีความจุในการเกบ็กกันํ้าไดสู้งถึง 1.68 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงเพียงพอสาํหรับ
ใชใ้นโครงการเป็นเวลานานถึง 8.5 วนั ในกรณีท่ีไม่มีนํ้าไหลเขา้มาในอ่างเกบ็นํ้า 

ในส่วนของแนวท่อส่งนํ้า ใชพ้ื้นท่ีในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ
แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์ท่ีสร้างข้ึนเช่ือมต่อกบัโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายค่ารอนสิทธ์ิในแนวเขตสายส่ง
ไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยนิยอมใหจ้ดภาระจาํยอมเพื่อใชท่ี้ดินในการวางท่อส่งนํ้าเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้จากการใชท่ี้ดิน 

จากการศึกษาดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้าและการใชน้ํ้ า เช่นการศึกษาสมดุลของนํ้า (Water Balance) 
ในลุ่มนํ้าแม่กลองทั้งระบบ โดยวิธีการของ Reservoir Simulation ซ่ึงจดัทาํโดยมหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ แหล่งนํ้าของลุ่ม
นํ้าแม่กลองจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ า และนํ้ าในอ่างเก็บนํ้าของเข่ือนศรีนครินทร์และเข่ือนเขาแหลม ยงัมีปริมาณเหลือ
พอท่ีจะดึงไปใชเ้พ่ือเปิดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือกิจการอ่ืนๆ ไดอี้กประมาณปีละ 430 และ 220 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีเกิดขาดแคลนนํ้าอยา่งฉุกเฉิน กฟผ. จะประสานงานกบักรมชลประทานพิจารณาปล่อยนํ้าเพ่ิมเติม แต่
ทั้งน้ีตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าในส่วนอ่ืน นอกจากน้ี ผลการศึกษาท่ีจดัทาํเม่ือปี 2543 โดยบริษทั ซาร์เจนท ์
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แอนด์ ลนัดี จาํกดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ระบุว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีใชน้ํ้ าเป็นสัดส่วนน้อยมากหรือประมาณ           
ร้อยละ 0.5 ของความตอ้งการนํ้าทั้งหมด ซ่ึงมีประมาณ 11,200 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  

สารเคมี 

สารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพ่ือให้ไดน้ํ้ าสะอาดและนํ้ าปราศจากแร่ธาตุ โดยส่วนใหญ่
สามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

2.2.2  การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในปี 2556 บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการจดัการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ือช่วยลดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งต่อเน่ือง โดยในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่งไดใ้ห้ความสําคญักบัระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มลสารจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดบัท่ีกฎหมายกาํหนด กล่าวคือ เป็นระดบัท่ีสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการดาํเนินงานท่ีเขม้งวดเป็นผลใหโ้รงไฟฟ้าทุกแห่งสามารถควบคุมและจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่มาตรฐาน        

ท่ีสาํคญัโรงไฟฟ้าทุกแห่งยงัมีการรณรงคป์ระหยดัพลงังานภายในโรงไฟฟ้า เพ่ือลดการผลิตไฟฟ้าท่ีจะ
ก่อให้เกิดมลสารจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรีท่ีเป็นโรงไฟฟ้าหลกั ไดด้าํเนินโครงการประหยดั
พลงังานมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา โดยสามารถลดพลงังานไฟฟ้าได ้67,259,650 กิโลวตัต-์ชัว่โมง คาํนวณเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์34,390 ตนั ท่ีไม่มีการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ   

นอกเหนือจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้เพ่ิมนํ้ าหนักการลงทุนโครงการด้านพลังงานทดแทน เพราะเป็น
พลงังานท่ีสะอาดไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มช่วยลดภาวะโลกร้อน และท่ีสาํคญัยงั
ใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมดช่วยให้ปริมาณพลงังานฟอสซิลคงเหลือใชใ้นอนาคตไดน้านยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้รับเป้าหมายการ
เพ่ิมกาํลงัการผลิตจากพลงังานทดแทนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 200 เมกะวตัต ์เป็น 500 เมกะวตัต ์ในปี 2556 บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิต
จากพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 156.45 กะวตัต ์สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได ้
230,855 ตนัต่อปี  

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัโครงการดา้นพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ืองโดยจัดเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ ซ่ึงนอกเหนือจากเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยงัเป็นการตอบสนองเป้าหมายการจัดการก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดข์องบริษทัฯ ดว้ย  โดยบริษทัฯ มีแผนการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนในอนาคตอีกหลายโครงการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  

สาํหรับการดาํเนินงานนอกกระบวนการผลิต บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้สนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษป่์า
ไมเ้พ่ือรักษาแหล่งกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์างธรรมชาติ โดยไดร่้วมมือกบักรมป่าไมด้าํเนินโครงการคนรักษป่์า ป่า
รักชุมชน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าตามแนวทางป่าชุมชนของกรมป่าไม ้
ซ่ึงป่าชุมชนเป็นกลยุทธ์ท่ีกรมป่าไมใ้ชข้บัเคล่ือนเพ่ือรักษาพื้นท่ีป่าของประเทศให้คงอยู่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นท่ี
ทั้ งหมด การดาํเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในปี 2556 ครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าชุมชนจาํนวน 
109,792.16 ไร่ ซ่ึงมีศกัยภาพสามารถกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึ้ง 219,584.33 ตนัต่อไร่ต่อปี และยงัมัน่ใจไดว้่า
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พ้ืนท่ีป่าจาํนวน 109,792.16 ไร่ จะยงัคงความสมบูรณ์และคงอยูเ่ป็นแหล่งอาหารและแหล่งนํ้ าของชุมชนท่ีมีการดูแลรักษา
ป่าอยา่งเขม้แขง็สืบไป  

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการในปี 2556 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

หมายเหตุ    หมายถึง กิจกรรมท่ีดาํเนินการในรอบปี        

    CEMS:  Continuous Emission Monitoring System    

    AQMS:  Ambient Air Quality Monitoring System 

 

กจิกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้อมูลกายภาพ             
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา             

คุณภาพอากาศทัว่ไป             

ความถกูตอ้งของ CEMS             

ความถกูตอ้งของ AQMS             

Stack Emission             

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป             

คุณภาพนํ้าผิวดิน             

คุณภาพนํ้าใตดิ้น/บ่อนํ้าต้ืน             

ปริมาณและคุณภาพนํ้าท้ิง             

คุณภาพนํ้าในบ่อท้ิงยิปซัม่และบ่อสังเกตการณ์             

คุณภาพดิน             

ข้อมูลชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สัตวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสัตวป่์า             

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์             

การคมนาคมขนส่ง             

การจดัการนํ้าและการใชน้ํ้ า             

การควบคุมนํ้าท่วมและการระบายนํ้า             

คุณภาพชีวติ             

การกาํจดัของเสีย             

สาธารณสุข/สถิติโรค             

การตรวจสุขภาพ             

อาชีวอนามัย             

:  ฝุ่ นละออง             

:  ระดบัเสียง             

:  ความร้อน             

:  ความเขม้แสง             

:  ไอกรด-สารเคมี             

:  เช้ือลีจิโอเนลลาในหอหล่อเยน็             

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ             

คุณภาพชีวิต/ทศันคติ ความคิดเห็นของราษฎร             
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 สรุปรายการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2556 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 4.67 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนํ้ามนัเตาเพชร 0.92 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.23 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ 0.08 

งานกาํจดัของเสีย 0.91 

รวมเป็นเงนิ 6.81 

 
นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัไดจ้ดัเตรียมงบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ดงัน้ี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 4.50 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่ง                          

นํ้ามนัเตาเพชรเกษม 

0.85 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.23 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั                             

และความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 

0.10 

งานตรวจวเิคราะห์ฝน 0.30 

วเิคราะห์ส่ิงผดิปกติ(ตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.60 

งานกาํจดัของเสียทัว่ไป 0.26 

งานกาํจดัของเสียจากกระบวนการผลิต 0.60 

งานสุ่มตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในปลา 0.30 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.70 

รวม 8.44 
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1. การจําหน่ายไฟฟ้า 

บริษทัฯ จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. แต่เพียงรายเดียวตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ผา่นระบบส่งไฟฟ้าของ 
กฟผ. โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะถูกยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าโดยหมอ้แปลงไฟฟ้า และผ่านไปยงัลาน        
ไกไฟฟ้า (Switchyard) และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์และ 230 กิโลโวลต ์ของ  กฟผ. และกระแสไฟฟ้าดงักล่าวจะ
ถูกส่งจากระบบของ กฟผ.ไปสู่ระบบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็น
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าต่อไป 

2.3.2. ผู้ผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลงัการผลติในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

กาํลงัการผลิตรวมของระบบ (Installed Capacity)  ณ เดือนธนัวาคม 2556 อยู ่33,681.03 เมกะวตัต ์ซ่ึง
เป็นสัดส่วนกาํลงัการผลิตจาก กฟผ. จาํนวน 15,010.13 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 44.57) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จาํนวน 
12,741.70 กะวตัต์ (ร้อยละ 37.83) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก จาํนวน 3,524.60 เมกะวตัต์ (ร้อยละ 10.46) และซ้ือจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นจาํนวน 2,404.60 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 7.14)  

ตารางสัดส่วนกาํลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2556 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)* 3,481.00  10.34  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 1,923.20  5.71  
      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  700.00  2.08  
      - บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั  700.00  2.08  
      - บริษทั โกลด ์ไอพพีี จาํกดั (บ่อวนิ)  713.00  2.12  
      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ จาํกดั  350.00  1.04  
      - บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั  1,346.50  4.00  
      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จาํกดั  1,468.00  4.36  
      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (ชุดท่ี 1)  1,400.00  4.16  
      - บริษทั เกค็โค-้วนั จาํกดั 660.00  1.96  
      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  3,524.60  10.46  
รวมกาํลงัการผลติที่รับซ้ือในประเทศ 16,266.30  48.29  
รวมกาํลงัการผลติที่รับซ้ือต่างประเทศ 2,404.60  7.14  
รวมกาํลงัการผลติของ กฟผ. 15,010.13  44.57  

รวมทั้งส้ิน 33,681.03  100.00  

หมายเหตุ  * บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 3,645 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตตามสญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้า  (Dependable Contracted Capacity) ท่ีขายใหก้บั กฟผ. เท่ากบั 3,481 เมกะวตัต ์           ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2.3.3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สถานการณ์ไฟฟ้าและการแข่งขนัในประเทศไทย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศภายหลงัการเปิดประชาคมอาเซียน คาดวา่จะเติบโตเฉล่ียร้อยละ 
5 จนถึงปี 2563 แรงขบัเคล่ือนมาจากพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงภาครัฐไดว้างแนวนโยบายท่ีจะสนบัสนุน
การกระจายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย รวมถึงถ่านหินและพลงังานทดแทน ทั้ งน้ี ปัจจัยเส่ียงท่ี
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการลงทุนท่ีสําคญั อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน 
สังคม และองคก์รอิสระ ท่ีอาจมีการคดัคา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม การลงทุนในประเทศยงัมีความน่าสนใจ
เน่ืองจากภาครัฐให้การสนบัสนุน ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ และขนาดเลก็มาก โดยใชเ้ช้ือเพลิงพลงังานทดแทน
เป็นหลกั นอกจากน้ี ยงัตอ้งติดตามสถานการณ์การประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่รอบใหม่ ซ่ึงใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง 

การแข่งขนัในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศยงัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากมีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ ประกอบกบัขอ้จาํกดัในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ ทาํให้หลายบริษทัฯ ตอ้ง
แสวงหาโอกาสและช่องทางการลงทุนต่างๆ โดยปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนและสถานท่ีทั้งในและต่างประเทศ โดย
ผูด้าํเนินการดา้นธุรกิจไฟฟ้าท่ีสําคญั ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ ประกอบดว้ย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพลงังานและไฟฟ้า 
อาทิ บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้           

ในขณะเดียวกนับริษทัดา้นพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีสาํคญัอยา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ได้
ควบรวมบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (พีทีทียทีู) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (ไอพีที) ตั้งบริษทัในเครือ
คือ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกดั หรือ จีพีเอสซี ทาํหน้าท่ีลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า และรองรับการขยายงาน
โครงการต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น บริษทั 
กลัฟ์ เอ็นเนอร์จ้ี ดีเวล ลอปเมนท ์จาํกดั ในเครือกลัฟ์ เจพี ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวท่ีชนะการประมูลโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีกาํลงัการผลิตถึง 5,000 เมกะวตัต ์ประเดน็สาํคญัท่ีจะส่งผลต่อทิศทางและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
คือ การเปิดประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นทางการในปี 2558 นโยบายภาครัฐดา้นพลงังาน  การปรับปรุงแผนพฒันากาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบบัใหม่ และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) หรือ 
AEDP ท่ีใหค้วามสาํคญักบัพืชพลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน เป็นตน้ 

สถานการณ์ไฟฟ้ากลุ่มประเทศท่ีสาํคัญ 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในเครือรัฐออสเตรเลีย  

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของออสเตรเลียในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาเติบโตชา้ลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม การเพ่ิมข้ึนของแผงโซลาร์ครัวเรือน และราคาค่าไฟฟ้าท่ีปรับตวัสูงข้ึน จึงมุ่งเนน้กาํลงัการผลิตติดตั้งจาก
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมเป็นเช้ือเพลิงหลกั เนน้สนบัสนุนโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด รวมทั้งไดน้าํระบบการเกบ็
ภาษีคาร์บอนเขา้มาใช ้ส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  อยา่งไรก็ตาม การเก็บภาษีดงักล่าวอาจ
ถกูยกเลิกใน 18-24 เดือนขา้งหนา้ ภายใตก้ารนาํของรัฐบาลใหม่ 
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‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของอินโดนีเซียเติบโตเป็นร้อยละ 8 ต่อปี จนถึงปี 2563 เน่ืองจากอตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายโครงข่ายเช่ือมโยงไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าส่วนเพ่ิมกวา่ 43 กิกะวตัต ์ตั้งแต่ปี 2555 
- 2563 ส่วนใหญ่มาจากเช้ือเพลิงถ่านหิน โดยรัฐบาลมุ่งเนน้สนบัสนุนการลงทุนในพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ เน่ืองจากมี
สาํรองในประเทศจาํนวนมาก รัฐบาลไดล้ดการสนบัสนุนทางการเงิน และผลกัดนัให้ราคาขายส่งปรับตวัสูงข้ึน แต่การ
ลงทุนในประเทศอินโดนีเซียจาํเป็นตอ้งติดตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการถือครองท่ีดิน เน่ืองจากภาครัฐมีการกระจายอาํนาจ
สู่ทอ้งถ่ิน และตอ้งการใหค้นในพ้ืนท่ีเป็นผูถื้อครองมากกวา่ชาวต่างชาติ 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัใน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของเวียดนามเติบโตอยู่ในระดบักลาง เน่ืองจากอตัราการดอกเบ้ียอยู่ใน
ระดบัสูงเพ่ือลดปัญหาเงินเฟ้อท่ีส่งผลกระทบต่อการขยายตวัของภาคธุรกิจ  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากภาคอสังหาริมทรัพยใ์นนครโฮจิมินห์ซิต้ี ภาครัฐไดว้างแผนเพ่ิมกาํลงัการผลิตติดตั้งกวา่ 44 
กิกะวตัต ์ภายในปี 2563 เนน้การใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหิน และลดการพ่ึงพาพลงังานนํ้ า ภาครัฐไดมี้การปรับปรุงกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้สนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนใหเ้ขา้มาลงทุนทั้งสายส่งและการกระจายไฟฟ้า แต่
การครอบครองกาํลงัการผลิตติดตั้งอยูภ่ายใตรั้ฐบาลหรือบริษทัในเครือการไฟฟ้าเวยีดนาม  

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ในอดีตอัตราการใช้ไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ถูกจํากัดด้วยเง่ือนไขราคาค่าไฟฟ้าท่ีสูง เน่ืองจาก
โครงข่ายการเช่ือมโยงไฟฟ้ายงัไม่ไดรั้บการพฒันา แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาโครงข่ายมากข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนมาอยูใ่นระดบักลาง เฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี จนถึงปี 2563 โดยมีความพยายามลดการพ่ึงพานํ้ ามนัดีเซลเน่ืองจากราคา
แพง และมุ่งสนบัสนุนการใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัแทนและเพ่ือสาํรองใชใ้นประเทศ กาํลงั
การผลิตติดตั้งทั้งประเทศกว่าร้อยละ 75 บริษทัเอกชนผูผ้ลิตไฟฟ้าเป็นผูค้รอบครองตลาดและดาํเนินการโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่  

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ สปป.ลาว ถูกจาํกดัดว้ยจาํนวนประชากรในประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
80 เนน้จาํหน่ายไฟฟ้าไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ ประเทศไทย เวียดนาม และกมัพชูา การผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้
พลงันํ้ าเป็นเช้ือเพลิง และคาดวา่โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าและถ่านหินจะเป็นโรงไฟฟ้าหลกัท่ีส่งออกไปจนถึงปี 2563 แต่แนวโนม้
ราคาค่าไฟฟ้าอาจปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากภาครัฐพยายามผลกัดนัภาระตน้ทุนและลดแรงจูงใจทางภาษีลง 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ภายหลงัการเปิดประเทศ รัฐบาลพม่าวางเป้าหมายเพิ่มอตัราการใช้ไฟฟ้าจากร้อยละ 26 เป็น         
ร้อยละ 45 ในปี 2564 เนน้สร้างแรงขบัเคล่ือนจากความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศเป็นสาํคญั เช้ือเพลิงหลกัมาจากพลงันํ้าและ
ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมือง และประชากรหลากหลายกลุ่มท่ีกระจายอยู่ทัว่
ประเทศ รวมทั้งการขาดเสถียรภาพดา้นอตัราแลกเปล่ียน ทาํให้การเขา้ไปลงทุนจาํเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงัความเส่ียง
ดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 
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สถานการณ์ไฟฟ้าโลก 

IEO25561 รายงานวา่ ระหวา่งปี 2553 - 2583 กาํลงัการผลิตไฟฟ้าทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนจาก 20.2 ลา้นลา้น
กิโลวตัต-์ชัว่โมงไปเป็น 39.0 ลา้นลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในขณะท่ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.2 
ต่อปี โดยการใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มประเทศ OECD2  มีอตัราการเติบโตชา้กว่ากลุ่ม Non-OECD3 โดยมีภูมิภาคเอเชียท่ีเป็น            
Non-OECD นาํโดยประเทศจีนและอินเดีย เป็นภมิูภาคท่ีมีอตัราการเติบโตในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุดของโลกท่ีอตัรา
ร้อยละ 3.6 ต่อปี โดยมีสัดส่วนการผลิตของภมิูภาคคิดเป็นร้อยละ 44 ของการผลิตทัว่โลก 

ปัจจุบนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้ามากท่ีสุดคือถ่านหิน โดยมีการเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
อยา่งมากระหว่างช่วงทศวรรษท่ี 2513-2523  และมีการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ทศวรรษท่ี 2523 - 
2543 ในทางกลบักนัการใชน้ํ้ ามนัในการผลิตกระแสไฟฟ้าไดล้ดลงอย่างมากตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 2513 เน่ืองจากราคา
นํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

แสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลกแยกตามประเภทเช้ือเพลิง ตั้งแต่ปี 2553-2583 (ลา้นลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

 
ท่ีมา : International Energy Outlook 2013 
 

สาํหรับแนวโนม้การใชเ้ช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าในระหว่างช่วงปี 2553 - 2583 นั้น 
การใชพ้ลงังานหมุนเวียนมีแนวโนม้จะเติบโตเพ่ิมข้ึนรวดเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะพลงังานหมุนเวียนท่ีไม่ใช่พลงังานนํ้ า (เช่น 
การใชพ้ลงังานลม) จะมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 9 ในปี 2583 จากเดิมในปี 2553 มีส่วนแบ่งในตลาดร้อยละ 4 
รองลงมาจะเป็นการใชเ้ช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติและพลงังานนิวเคลียร์ซ่ึงจะเติบโตในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี ในขณะท่ี
เช้ือเพลิงถ่านหินจะเติบโตชา้กวา่ท่ีอตัราร้อยละ 1.8 ต่อปี อยา่งไรกต็าม ถ่านหินจะยงัคงเป็นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า
มากท่ีสุดต่อไปถึงปี 2583 ทั้งน้ี แนวโนม้ของการใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจจะเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
มากหากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในเร่ืองการลดและจาํกดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

                                                            
1 International Energy Outlook 2556 

2 องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรือ โออีซีดี (องักฤษ: Organization for Economic Co-operation and Development - OECD)                 
เป็นองคก์รเศรษฐกิจระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ ปัจจุบนัมีสมาชิก 34 ประเทศ 

3 กลุ่มประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ (Non-OECD member countries) 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัในธุรกิจผลิตไฟฟ้าปัจจุบนั การดาํเนินธุรกิจตอ้งเผชิญการเปล่ียนแปลงและปัจจยั
ความเส่ียงดา้นต่างๆ รวมถึงความผนัผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายในการ
ดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียง โดยไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาระบบการ
บริหารความเส่ียงทั่วถึงทั้ งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ 
ประเมินผล ติดตาม และบริหารจดัการปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพ่ือใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

นอกจากน้ี ในการพิจารณาลงทุนพฒันาโครงการต่างๆ ทั้งโครงการใหม่ (Greenfield Project) โครงการเดิมท่ีมีอยู่
แลว้ (Brownfield Project) และ/หรือการลงทุนอ่ืนๆ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนซ่ึงแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดพิ้จารณาความเส่ียงอยา่งรอบคอบ ทั้งความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility 
study) ดา้นเทคนิค การเงิน กฎหมาย ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
หรือดาํเนินโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) การบริหารโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง และการ
ควบคุมตน้ทุนโครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือลดความน่าจะเป็นท่ีจะก่อให้เกิดความสูญเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุดก่อนนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงโดยการประเมินปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อบริษทัฯ และกาํหนดวตัถุประสงคส์าํหรับการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

‐ กาํหนดปัจจยัเส่ียงและบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามแผน    
กลยทุธ์ของบริษทัฯ 

‐ บริหารความเส่ียงของผลการดาํเนินงานของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา และโครงการท่ีมีการเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยแ์ลว้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน  

‐ บริหารการเงินให้รองรับการเติบโตตามแผนงานและเป้าหมายของบริษทัฯ  มีตน้ทุนทางการเงินท่ีแข่งขนัได ้
และมีสภาพคล่องท่ีเหมาะสม 

‐ บริหารความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
‐ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 

ท่ีผา่นมาการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามเป้าหมายและไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ 
มีการบริหารจดัการความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความเส่ียงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
โดยการวางแผนงานดา้นบริหารความเส่ียงไวล่้วงหนา้ มีคณะทาํงานติดตามและตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอ มีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน สามารถประเมินผลไดท้ั้ งก่อนและหลงัการใชม้าตรการบริหารความเส่ียง รวมถึง         
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) นอกจากน้ี ยงัมีระบบการประเมินผลในทุกๆ ไตรมาส ทาํให้ทราบถึงปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  จึงทาํใหต้ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการความเส่ียง
ไดดี้ เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด รวมทั้งสามารถระบุความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี และจากการท่ีบริษทัฯ มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจดัการความเส่ียงในทุกๆ ไตรมาส การ
กาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการบริหารความเส่ียงในแต่ละดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษทัฯ ทาํ
ให้สามารถระบุความเส่ียงไดร้วดเร็วและทนัเวลา มีการกาํหนด KPI (Key  performance indicator) ท่ีเหมาะสมเพ่ือวดั
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กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง โดยพิจารณาโอกาสการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ เพ่ือประเมินระดบัของความเส่ียง 
และกาํหนดมาตรการก่อนและหลงัการบริหารความเส่ียง โดยมีการประเมินผลในทุกๆ ไตรมาส  

หลกัการบริหารความเส่ียง ในดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

1. ความเส่ียงด้านการแข่งขัน 

บริษทัฯ ในฐานะท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังานและมีนโยบายลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
ทั้งในและต่างประเทศ  ไดใ้หค้วามสาํคญัในการเขา้ลงทุนโดยพิจารณาปัจจยัเส่ียงดา้นการแข่งขนั ดงัน้ี 

1.1  ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลและองค์กรกาํกบัดูแล 

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ และแนวโนม้ท่ีจะมีการรับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในอนาคตทั้งใน
ส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และเป็นไปตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (PDP 2553 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ  
ทาํให้มีบริษทัเอกชนหลายแห่งให้ความสนใจการลงทุนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน บริษทัฯ ไดจ้ดัหาบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ เป็นคณะทาํงานและศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ศึกษา ติดตาม และประเมินความสามารถในการแข่งขนัและใหส้ามารถดาํเนินการไดท้นัท่วงที  

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานทางเลือก 
และใหค้วามสาํคญักบัการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษทัฯ จึงไดป้รับเพ่ิมเป้าหมายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนจาก 200 เมกะวตัต ์เป็น 500 เมกะวตัต ์ภายในปี 2559 และไดแ้สวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบดว้ย พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานชีวมวล โดย
การศึกษาเพ่ือพฒันาโครงการใหม่และการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรหลายแห่งท่ีดาํเนินงานโครงการอยู่แลว้ ซ่ึงจะช่วย
ป้องกนัความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ และยงัสามารถประมาณการกาํหนดเวลาแลว้เสร็จของโครงการได ้ 

1.2   การปรับแผนดาํเนินงานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัและเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนาํของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ และกาํหนดเป้าหมายเพ่ิมกาํลังผลิตทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยศึกษาความหลากหลายในการผลิตไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยการร่วมทุนทั้งโครงการใหม่และโครงการท่ีดาํเนินการแลว้ 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา เพ่ือ         
ลดความเส่ียงดา้นเช้ือเพลิงและตน้ทุนในการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

  นอกจากน้ี จากการท่ีบริษทัฯ ไม่เขา้ร่วมการประมูลโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP พ.ศ.2556)  บริษทัฯ 
ยงัไดจ้ดัหาบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ มาดาํเนินการจดัทาํและพฒันาแผนกลยทุธ์ใหม่ระหวา่งปี 2557-2563  
เพ่ือสร้างการเติบโตใหก้บับริษทัฯ อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื โดยไดป้รับกลยทุธ์ใหม่ ดงัน้ี 

- เพ่ิมการลงทุนในต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ประเทศเพ่ือนบา้น  เพ่ือขายไฟฟ้ากลบัประเทศ และประเทศใน
กลุ่ม AEC ท่ีมีศกัยภาพ 
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- แสวงหาโอกาสการลงทุนเพ่ิมในประเทศ จากโครงการ SPP  โครงการพลงังานทดแทน  ธุรกิจเก่ียวขอ้ง 
และการซ้ือกิจการ 

- แสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ 

- ปรับแนวทางการลงทุนให้สมดุล ระหวา่งการพฒันาโครงการใหม่ และการซ้ือกิจการ เพ่ือการเติบโตท่ี
มัน่คง 

- กระจายการลงทุนสู่ธุรกิจเก่ียวเน่ืองให้มากข้ึน เช่น ธุรกิจระบบส่ง ธุรกิจการเดินเคร่ือง และบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

- วางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือรองรับการลงทุน และความแขง็แกร่งทางการเงิน 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้น้นเร่ืองประสิทธิภาพในดา้นตน้ทุนการเงิน การวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียด
รอบคอบ การคงอนัดบัเครดิตของบริษทัฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีดี และความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ ยงัคงเป็นท่ี
ยอมรับและมีศกัยภาพในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ต่อไป 

1.3  ภาวะการแข่งขัน 

ปัจจุบนับริษทัฯ ถือเป็นบริษทัผลิตไฟฟ้าชั้นนาํของประเทศ มีสัดส่วนกาํลงัผลิตคิดเป็นร้อยละ 14 ของ
กาํลงัการผลิตรวมของประเทศ จากการสนบัสนุนการลงทุนดา้นการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐ ทาํใหมี้บริษทัเอกชนสนใจลงทุน
ดา้นพลงังานไฟฟ้ามากข้ึน ส่งผลให้บริษทัฯ เผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ความทา้ทายในการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน อยา่งไร          
กต็าม บริษทัฯ ไดป้ระเมินศกัยภาพขององคก์รพบวา่ มีจุดแขง็ทั้งในเร่ืองความเช่ียวชาญในธุรกิจ บุคลากรท่ีมีประสบการณ์
สูง พนัธมิตรทางธุรกิจทั้ งในแง่การดาํเนินโครงการและการจดัหาเงินกู ้ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่า        
จะสามารถดาํรงความสามารถในการแข่งขนัได ้

2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

2.1 ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

เพ่ือป้องกนัความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์ความเคล่ือนไหวและปัจจัยท่ีมีผล       
ต่อการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการจดัหาเงินทุน วางแผนช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ระดมทุน รวมถึงการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียประเภทคงท่ีหรือลอยตวั ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละโครงการ ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ 
ได้บริหารจัดการเงินกู้เดิม และจัดหาเงินกูร้ะยะสั้ นและระยะยาวสําหรับโครงการใหม่เพ่ิมเติมโดยมีตน้ทุนเงินทุนท่ี
เหมาะสม และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพ่ือลดความเส่ียงของความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย 

2.2 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

เพ่ือให้การบริหารความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษทัฯ ไดว้างแผนบริหารความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนโดยการจดัโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ  และโครงการต่างๆ 
ให้สอดคลอ้งกบัแหล่งท่ีมาของรายได ้ และจดัทาํแบบวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินอนัเกิดจากความเคล่ือนไหวของ
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ค่าเงินสกลุต่างประเทศ ในกรณีต่างๆ  เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน (Hedging Instruments) ท่ีเหมาะสม และ
บริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2.3 การขาดสภาพคล่อง 

เพ่ือสร้างโอกาส และเพ่ิมช่องทางในการระดมเงินทุน บริษทัฯ ไดว้างแผน และปรับปรุงแผนการจดัหา
เงินทุน และบริหารเงินสดของกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพียงพอและทนัต่อการใชเ้งินในโครงการต่างๆ 
รวมถึงกาํหนดนโยบายกนัเงินสาํรองเพ่ือการลงทุน  การจดัเตรียมวงเงินสาํรองประเภทต่างๆ  และการสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีกบัสถาบนัการเงินทั้งในและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

3. ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน 

นบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการลงทุน
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการติดตามขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออยา่งใกลชิ้ด มีสายงานกาํกบัดูแลบริษทัในเครือรับผิดชอบ
ติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการท่ีบริษทัฯ ลงทุน นอกจากน้ี ยงัแต่งตั้งผูแ้ทนของบริษทัฯ เขา้เป็น
กรรมการ และผูบ้ริหาร ในบริษทัท่ีลงทุนเพ่ือมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและทิศทางในการพฒันาโครงการ รวมถึง
การติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  

3.1 เงนิปันผลรับจากบริษัทในเครือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อการดาํเนินงานโดยภาพรวม บริษทัฯ  จึงกาํหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลบริษทัในเครืออยา่งใกลชิ้ด โดยเนน้ให้ความสาํคญักบัตวัแปรท่ีจะกระทบกบัรายไดแ้ละกาํไรซ่ึงจะส่งผล 
ต่อเงินปันผลรับท่ีจะไดจ้ากบริษทัในเครือ  และให้บริษทัในเครือกาํหนดแผนรายปีให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทัฯ 
และมีแผนปฏิบติัการรองรับในกรณีท่ีคาดวา่จะกระทบกบัเงินปันผลรับ  

3.2 ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือบรรลุตามเป้าหมาย บริษทัฯ มีระบบตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลอย่างใกลชิ้ด ไดแ้ก่ เป้าหมายดา้นความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพการผลิตของเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ การบาํรุงรักษาตามกาํหนด ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง การจดัการส่ิงแวดลอ้มให้อยู่ในมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กาํหนด นอกจากน้ี ยงัมีการบริหารความเส่ียงดา้นการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ีดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
โดยการวางแผนดา้นการใช้งบประมาณในการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา การจัดทาํสัญญาระยะยาวเพ่ือจัดหาอุปกรณ์
โรงไฟฟ้าเพ่ือรักษาระดบัความเช่ือมัน่และความพร้อมของโรงไฟฟ้า ใหเ้ป็นไปตามสัญญากบั กฟผ. โดยไม่เสียค่าปรับ และ
ไดรั้บความพร้อมจ่ายเตม็จาํนวน ตลอดจนการควบคุมดูแลค่าใชจ่้าย เพ่ือรักษาระดบัความสามารถในการทาํกาํไรและเพ่ิม
กระแสเงินสดใหก้บับริษทัฯ 

4. ความเส่ียงด้านบุคลากร 

บุคลากรถือเป็นปัจจัยท่ีสําคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษทัฯ ตระหนักและให้
ความสําคญัอย่างสูงต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ิมตั้ งแต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือให้ไดบุ้คลากรท่ีดีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับความตอ้งการของบริษทัฯ  การสร้างขวญัและกาํลงัใจเพ่ือธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพไว ้               
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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การพฒันาเพ่ิมพนูศกัยภาพของบุคลากร รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานให้มีความ
พร้อมรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

5. ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

การผลิตไฟฟ้าแมจ้ะมีความสําคญัอยา่งยิ่งยวดต่อการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหดี้ข้ึน หากการดาํเนินงานและการบริหารจดัการผลกระทบต่างๆ ไม่รอบคอบและรัดกุม อาจกลายเป็น
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ขององคก์ร และกลายเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ
สร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในท่ีสุด ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสําคัญกับการรักษาช่ือเสียง และ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร เพ่ือสร้างการยอมรับของสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์ บริษทัฯ ได้ใช้กลไกการส่ือสาร การดาํเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือ ซีเอสอาร์ และการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน ในการป้องกนัและ
รักษาช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร หากบริษทัฯ มีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดียอ่มนาํไปสู่ความเช่ือถือ ความเช่ือมัน่ 
และการยอมรับของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในท่ีสุด  

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดใ้ชก้ลไกทั้งสามประการป้องกนัความเส่ียงมิใหช่ื้อเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 
ไดรั้บผลกระทบดา้นลบ สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1)  การส่ือสาร เพ่ือสร้างการรับรู้และความเขา้ใจการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง บริษทัฯ มีการ
ส่ือสารขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ แก่ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ผา่นช่องการ
ส่ือสารต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ วิทยุ โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ และเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือส่งไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
รวมทั้งสาธารณชนอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี ยงัมีการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ จากส่ือและ
แหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาท่ีอาจจะมีความเส่ียงต่อความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั
ฯ และไดท้บทวนแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤติเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถจดัการและควบคุมกระบวนการ
และขั้นตอนการส่ือสารในช่วงเกิดเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปีท่ีผา่นมาไม่มีประเดน็ข่าวสารท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์รแต่อยา่งใด          

2)  การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนได ้            
ส่วนเสีย และแสดงจุดยืนของบริษทัฯ ในฐานะองคก์ารธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนอกเหนือจาก
การยึดมั่นธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและดาํเนินธุรกิจแลว้ ในปี 2556 บริษทัฯ ยงัคงสานต่องานกิจกรรมและ
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นกิจกรรมและโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ี ยงัทาํกิจกรรม
และโครงการท่ีจรรโลงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษ์
ป่า ป่ารักชุมชน ท่ีดาํเนินการร่วมกบักรมป่าไม ้ดว้ยการเขา้ไปสนบัสนุนและส่งเสริมชุมชนทัว่ประเทศอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
ในรูปของป่าชุมชน เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่ เป็นแหล่งนํ้ า แหล่งอาหาร เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกนัยงัช่วยกระตุน้และสร้างจิตสาํนึกของชุมชนและคนในสังคมให้หันมา
ช่วยกนัอนุรักษป่์าไมม้ากข้ึน  รวมถึงการทาํโครงการขยายผลพลงังานชุมชน ซ่ึงบริษทัฯ ร่วมกบัสาํนกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี 
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ชุมชนเก่ียวกบัการใช้และอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงการให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
เก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ทาํให้ในปีท่ีผา่นมา สามารถสร้างเครือข่ายพนัธมิตรกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
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ภาคประชาชนไดม้ากยิ่งข้ึน และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ ก่อเกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั นาํมาซ่ึงความเช่ือถือ ส่งผลต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รในท่ีสุด     

 3)  การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกบัชุมชน เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ชุมชนอนัเป็นการรักษา
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กรในอีกทางหน่ึง บริษทัฯ ไดบ้ญัญติัเป็นนโยบายท่ีชดัเจนให้โรงไฟฟ้าและกิจการต่างๆ 
ของบริษทัฯ อยูร่่วมกบัชุมชนแบบ “เพ่ือนบา้นท่ีดี” ดว้ยการเก้ือกูล ยอมรับ และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั อยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ โดยมีการเขา้พบปะเยี่ยมเยยีน รับฟังความคิดเห็น เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชน
เขา้มาติดตามตรวจสอบและเรียนรู้การทาํงานของโรงไฟฟ้า นอกจากน้ี ยงัให้ความสําคญักบัขอ้ร้องเรียนหรือความวิตก
กงัวลของชุมชนท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอนและส้ินสุด
โดยเร็วท่ีสุด   

6. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งในการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้นรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และระบบจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 อยา่งเคร่งครัด โดยกาํกบัดูแลใหโ้รงไฟฟ้า
ทุกแห่งในกลุ่มบริษทัฯ มีการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง อากาศ นํ้ า เสียง และความหลากหลายทางชีวภาพ อยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัใหมี้ฝ่ายกฎหมายทาํหนา้ท่ีดูแลและกาํกบัการดาํเนินงานตามกฎหมายบริษทัมหาชน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเขา้ร่วมวิเคราะห์มุมมองท่ีเก่ียวกบักฎหมายสาํหรับโครงการลงทุนในปัจจุบนัและการลงทุน
ในโครงการใหม่ รวมทั้งมีหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์ภายใตส้าํนกังานเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีดูแล
กาํกบัให้การดาํเนินงานเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 

1)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง  จาํกดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)           

ณ 31 ธ.ค. 56 

1.    ทีด่นิ 295.99  

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 296.89  

3. ยานพาหนะ 7.42  

4. ครุภัณฑ์   

        4.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  200.44  

        4.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 17.35  

        4.3  ระบบส่ือสาร 0.38  

        4.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 29.05  

        4.5  อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้าฟลงังานลม  3.79  

5. งานระหว่างก่อสร้าง 19.11  

รวม 870.42  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด 
2.ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 305.39 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ                

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 จาํนวน 305.39 ลา้นบาท 
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2)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จาํกดั  
 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 56 

1. ทีด่ิน  ประกอบดว้ย  

    1.1  ท่ีดิน  โรงไฟฟ้าราชบุรี  เน้ือท่ีรวม 2,158 ไร่ 1 งาน 28.6 ตารางวา 661.12  

    1.2  ท่ีดิน   สถานีสูบนํ้า เน้ือท่ีรวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 3.74  

    1.3  ท่ีดิน   ท่าเทียบเรือ เน้ือท่ีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

    1.4  ท่ีดินวา่งเปล่า (จ. เพชรบุรี) เน้ือท่ีรวม 52 ไร่  89.8 ตารางวา 29.94  

    1.5 ท่ีดินทาง  หนองนํ้า ลาํรางสาธารณะเน้ือท่ีรวม 19 ไร่  2 งาน 81.6 ตารางวา 22.22  

    1.6 ท่ีดินสถานีรับนํ้ามนัเตาเพชรเกษม เน้ือท่ีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  

2.  โรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 11,693.48  
 

2.2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 10,910.71  

2.3  ส่ิงอาํนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั 2,142.04  
 

2.4  อุปกรณ์ส่ือสารในโรงไฟฟ้า -  
 

2.5  สถานีรับนํ้ามนัเตาเพชรเกษม 210.09  

2.6  อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส 1,527.74  

3.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างอืน่ๆ   

3.1  อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 164.50  
 

3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 6.62  
 

3.3 ส่ิงอาํนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 10.19  

4.  ยานพาหนะ 0.33  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 56 

5.  ครุภัณฑ์  

5.1  เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือประจาํโรงไฟฟ้า 9.13  

5.2  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 3.44  
 

5.3  อุปกรณ์สาํนกังาน 7.66  

5.4  อุปกรณ์ระบบติดต่อส่ือสาร 0.42  
 

5.5  คอมพิวเตอร์และ Network 7.50  

6.  เคร่ืองจักรระหว่างตดิตั้ง -  

รวม 27,445.80  

หมายเหตุ    สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  
 
3)  บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 56 

1.    ทีด่นิ 21.45  

2.    โรงไฟฟ้า    

2.1โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิต 112.99  

2.2 อุปกรณ์ส่ือสารในโรงไฟฟ้า 0.41  

2.3 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือประจาํโรงไฟฟ้า 0.05  

3. ครุภัณฑ์   

3.1 อุปกรณ์สาํนกังาน 0.12  

3.2 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.17  

3.3 คอมพิวเตอร์และ Network 0.16  

4. ยานพาหนะ 0.02  

5. งานระหว่างก่อสร้าง 5.66  

รวม 141.03  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
2. ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 3.82 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ              

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 จาํนวน 3.82 ลา้นบาท 
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4)  บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)         

ณ 31 ธ.ค. 56 
1. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  5.61 

        1.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 1.36 

        1.3  ระบบส่ือสาร 0.06 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.63 

2. ยานพาหนะ 0.38 

รวม 8.04 

หมายเหตุ   สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ทั้งหมด 

5)  บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)         

ณ 31 ธ.ค. 56 
1.    ทีด่นิ 237.71  

2.    โรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้า 4,036.45  

2.2 อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส 9,041.05  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 61.14  

4.    ครุภัณฑ์   

          4.1 คอมพิวเตอร์และ Network 4.04  

รวม 13,380.39  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
 2. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย มีการจดจาํนองท่ีดิน 

 อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจาํนาํอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2,945.95 ลา้น
 บาท) เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอืน่ๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 ถือหุน้ 99.99% ในบริษทั บา้นบึง 
เพาเวอร์   จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุน้ 99.99% ในบริษทั อีสเทิร์น 
ไอพีพี  จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุน้ 99.99% ในบริษทั อีสเทิร์น 
เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็น 
บริษทัยอ่ย 

 ถือหุน้ 45% ในบริษทั อยธุยา 
เพาเวอร์  จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้าน
วนคร  จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 18,275.00 99.99 % 18,275.00 

2. บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

 ถือหุน้ 50% ในบริษทั ไตร เอนเนอจ้ี 
จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ลงทุนในธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า 

500.00 99.99 % 1,165.90 

3. บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

 ถือหุน้ 99.99% ในบริษทั ราชบุรี            
อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทั ราชบุรี  อลัลายแอนซ์ 
จาํกดั ถือหุน้ 25% ในบริษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั 
 

ลงทุนในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้า 

420.90 99.99 % 420.90 
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ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

4. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั  

 ถือหุน้ 55.18% ในบริษทั ซสัเทนเอ
เบิล เอน เนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึง
เป็น บริษทัยอ่ย โดยบริษทั ซสัเทนเอ
เบิล เอน เนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถือ
หุน้ 99.99% ในบริษทั บริษทั เขาคอ้ 
วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ย 

 ถือหุน้ 25% ในบริษทั สุโขทยั เอน็
เนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

ลงทุนในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าประเภทพลงังาน

ทดแทนและธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

640.00 99.99 % 640.00 

5. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ดาํเนินงานดา้น

เดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษา รวมทั้ง

ลงทุนและดาํเนินการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

โครงการลงทุนใน 

สปป.ลาว 

2.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 

6. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 ถือหุ้น  100% ใน  บริษัท  อาร์ เอช 
อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดย
บริษัท  อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถือหุน้ 
100% ในบริษัท  อาร์เอช  อินเตอร์
เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทั 
อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชั่น จาํกัด ถือหุ้น 80% ใน
บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกัดและบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นบริษัท
ยอ่ย 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจ

เก่ียวเน่ืองใน

ต่างประเทศ 

7,000.00 99.99 % 7,000.00 
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ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

7. บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั บริการเดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

รวม 27,582.16 

หมายเหตุ  * เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั ไดซ้ื้อหุน้บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั (TECO) เพิ่มอีกร้อยละ 50 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมด ใน TECO ทาํใหบ้ริษทัฯ ถือหุน้ใน TECO คิดเป็นร้อยละ 99.99 

  ** เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์จาํกดั ไดช้าํระบญัชียกเลิกกิจการแลว้เสร็จ ทาํใหบ้ริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้
โดยตรงในบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม                     หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี 

จาํกดั (ถือหุน้ 33.33% ในบริษทัไฟฟ้า

นํ้างึม 2 จาํกดั-กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจ

ผลิตฟ้าใน สปป.ลาว 

6,606.75 33.33% 2,202.25 

2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค 

เซอร์วสิ จาํกดั 

ใหบ้ริการงาน

เดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

20.00 49.99% 10.00 

3. บริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 0.05 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

37.50% 0.63 

4. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั  ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 76.00   
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

40.00% 983.12 

5. บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 3 จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 0.30   
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 0.45 

6. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์                        

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2,500.00 40.00% 500.00 

7. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1,320.00 49.00% 545.96 

8. บริษทั โซล่า เพาเวอร์                 

(โคราช 3) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 188.75 40.00% 71.30 
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ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

9. บริษทั โซล่า เพาเวอร์                    

(โคราช 4) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 199.25 40.00% 74.07 

10. บริษทั โซล่า เพาเวอร์                 

(โคราช 7) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 188.75 40.00% 70.00 

11. บริษทั สงขลา ไบโอแมส จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 210.00 40.00% 67.50 

12. บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

50.00% 15.45 

13. บริษทั สงขลา ไบโอฟเูอล จาํกดั จดัหาเช้ือเพลิง              

ชีวมวล 

1.00 40.00% 0.40 

14. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย 

จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 50.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 393.31 

15. บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1,996.02 20.00 % 399.20 

16. บริษทั เค อาร์ ทู จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1,827.00 20.00 % 365.40 

รวม 5,699.04 

 

เงนิลงทุนอืน่ๆ                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วิส 

จาํกดั 

ใหบ้ริการงานซ่อม

อุปกรณ์เคร่ืองกงัหนั

ก๊าซของระบบผลิต

ไฟฟ้า 

623.00 10.00 % 62.30 

รวม 62.30 
 

 ทั้งน้ี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะลงทุน พฒันา และดาํเนินงานดา้นผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์
ตามวสิัยทศัน์การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ  ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษทัฯ ไดมี้การ
จดัตั้ง คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณลงทุนและผลตอบแทน 
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การลงทุนและผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการ เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทัฯ การ
พิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอเพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษทัฯ มีความเช่ือมโยงและ
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อ
การลงทุนและปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้
ลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบ 

 

5. ข้อพพิากทางกฏหมาย 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดมัน่การปฏิบติังานตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมุ่งเนน้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่
ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ืองเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2556 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายเกิดข้ึนแต่อยา่งใด    

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

ช่ือหลกัทรัพย์ : RATCH  

สํานักงาน   : เลขท่ี 8/8 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี                              
จงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศัพท์  : 0 2794 9999    

โทรสาร  : 0 2794 9998 

เวบ็ไซต์  :  www.ratch.co.th 

อเีมล์  : contactinfo@ratch.co.th 

ทะเบียนเลขที่  : 0107543000031 

ประเภทธุรกจิ  : ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

ก่อตั้งบริษัทฯ  : 7 มีนาคม 2543 

จดทะเบียนหลกัทรัพย์ : 13 ตุลาคม 2543 

เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพย์ : 2 พฤศจิกายน 2543 

ทุนจดทะเบียน  : 14,500 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,450 ลา้นหุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท 

ทุนชําระแล้ว  : 14,500 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2543) 
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นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก                                           
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2229 2888  

โทรสาร   0 2654 5427 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

เลขท่ี 95 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  

โทรสาร   0 2677 2222 

ทีป่รึกษากฎหมาย  :  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั 

เลขท่ี 990 อาคารอบัดุลราฮิม เพลส ชั้น 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0 2636 2000 

โทรสาร   0 2636 2111 

:  บริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส ชั้น 20 ถนนวทิย ุกรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2305 8000 

โทรสาร   0 2305 8010 

เลขานุการบริษัท  :  นางบุญทวิา ด่านศมสถิต 

อีเมล corporatesecretary@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9905 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9905 

ฝ่ายองค์กรสัมพนัธ์  :  นางจารุสุดา บุญเกดิ 

อีเมล PR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9940 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9940 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน  :  นายพรชัย จํานงค์เดช 

อีเมล IA@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9520 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9520 

ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์  :  นางสาวอนันดา มุทติาเจริญ 

อีเมล IR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9841   

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9841 

สถานะ 

1. บริษัทฯ มกีาํลงัการผลติตดิตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม  6,542.52 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย   

 1.1 โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว และเงนิลงทุนอืน่ๆ จํานวน 14 แห่ง รวม 5,518.95 เมกะวตัต์ 

  กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกัในประเทศ 4,701.25 เมกะวตัต์ 

1) โรงไฟฟ้าราชบุรี กาํลงัการผลิตติดตั้ง 3,645.00 เมกะวตัต ์

2) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 700.00 เมกะวตัต ์

3) โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 350.00 เมกะวตัต ์ 

4) โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย กาํลงัการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวตัต ์  

5) โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 3.60 เมกะวตัต ์ 

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ  65.38 เมกะวตัต์ 

6) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย  ์บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 16.78               
เมกะวตัต ์

7) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั  กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน             
การลงทุน 2.40 เมกะวตัต ์

8) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั  กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน            
การลงทุน 2.40 เมกะวตัต ์

9) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั  กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน     
การลงทุน 2.40 เมกะวตัต ์

10) โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 จังหวดันครราชสีมา กาํลงัการผลิตติดตั้ งตามสัดส่วนการลงทุน 20.70              
เมกะวตัต ์
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11) โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 จังหวดันครราชสีมา กาํลงัการผลิตติดตั้ งตามสัดส่วนการลงทุน 20.70                   
เมกะวตัต ์

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ  663.27 เมกะวตัต์ 

12) โรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 153.75 เมกะวตัต ์

13) โรงไฟฟ้าของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 509.52           
เมกะวตัต ์  

กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง  (เงินลงทุนอ่ืนๆ)  89.05 เมกะวตัต์ 

14) กาํลงัการผลิตตามสัดส่วนเงินลงทุนใน EDL-Generation Public Company สปป. ลาว จาํนวน 89.05                    
เมกะวตัต ์  

1.2 โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา จํานวน 6 แห่ง  รวม 1,023.57 เมกะวตัต์ 

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกัในประเทศ 132.80 เมกะวตัต์   

1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  กาํลงัการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนการลงทุน 2 โครงการ รวม 84.00 เมกะวตัต ์   

2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั  กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการ
ลงทุน 48.80 เมกะวตัต ์

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 37.07 เมกะวตัต์ 

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 33.11             
เมกะวตัต ์

4) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 
3.96 เมกะวตัต ์   

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ  853.70 เมกะวตัต์ 

5) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 751.20 เมกะวตัต ์

6) โครงการโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซนํ้านอ้ย กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 102.50 เมกะวตัต ์  

2. บริษัทฯ มบีริษัทย่อยจํานวน 17 บริษัท  

 กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกัในประเทศ   

1) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2) บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

3) บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั 

4) บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 
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5) บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

6) บริษทั บา้นบึง เพาเวอร์ จาํกดั 

7) บริษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จาํกดั 

8) บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

9) บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

10) บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

11) บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

12) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

13) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

14) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

15) บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

16) บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

17) บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

3. กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม จํานวน 11 บริษัท   

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงหลกัในประเทศ   

1) บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

2) บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

3) บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

4) บริษทั อยธุยา เพาเวอร์ จาํกดั 

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

5) บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

6) บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั 

7) บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 

8) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั 
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9) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั 

10) บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั 

11) บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

12) บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

13) บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

14) บริษทั ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จาํกดั 

15) บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน - เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

16) บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั 

17) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

18) บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

19) บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั 

20) บริษทั สุโขทยั เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

21) บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

22) บริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั 

4. เงนิลงทุนอืน่ๆ จํานวน 1 บริษัท 

กลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

1) EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) 
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ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริษัทย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกนั บริษัทร่วม และบริษัทที่ลงทุนเงนิทุน 

บริษัทย่อย: กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ 

1. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  128 หมู่ท่ี 6 ตาํบลพิกลุทอง อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000 

ทะเบียนเลขที ่ 0125543002288 

โทรศัพท์ 0 2978 5111-9  / 0 3236 5740 ต่อ 3210 

โทรสาร 0 2978 5110 / 0 3236 5740 ต่อ 3204 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%    

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 18,275 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 1,827.50 ลา้นหุน้   

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 8,275 ลา้นบาท 

สถานะ ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 2 
เคร่ือง ขนาดกาํลงัการผลิตเคร่ืองละ 735 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 3 ชุด 
ขนาดกาํลงัการผลิตชุดละ 725 เมกะวตัต ์โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟผ. 25 ปี 

2. บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที ่ 0105539137646 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 58 

 

หุ้นสามญั 50 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 500 ลา้นบาท 

สถานะ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกัด ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมดูแลการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวตัต ์

3. บริษัท ไตร เอนเนอจี ้จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 16  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี                        
กรุงเทพฯ 10400 

ทะเบียนเลขที่ 0105538029882 

โทรศัพท์ 0 2207 2700 - 14 

โทรสาร 0 2207 0315 - 16 

สัดส่วนการถือหุ้น 100% (ถือหุน้โดยบริษทั บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 3,423.80 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 34,238 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 3,423.80 ลา้นบาท 

สถานะ ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้า 
พลงัความร้อนร่วม 1 ชุด กาํลงัการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวตัต ์             

4. บริษัท ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที ่ 0105547004145 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 
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สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% (ถือหุน้โดยบริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 420.20 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 42.02 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 420.20 ลา้นบาท 

สถานะ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมดูแลการดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 1,400 เมกะวตัต ์

 * เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั ไดช้าํระบญัชียกเลิกกิจการแลว้เสร็จ ทาํใหบ้ริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุน้โดยตรงในบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

5. บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากดั  

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0105555038525 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 420.90 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 42.09 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 420.90 ลา้นบาท 

สถานะ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

 * เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดช้าํระบญัชียกเลิกกิจการแลว้เสร็จ 
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6. บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0125556001293 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% (ถือหุน้โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 0.20 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.002 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 0.20 ลา้นบาท 

สถานะ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า                 
ทุกประเภท 

7. บริษัท อสีเทร์ิน ไอพพี ีจํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0125556001307 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% (ถือหุน้โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 0.20 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.002 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 0.20 ลา้นบาท 
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สถานะ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าทุก
ประเภท 

8. บริษัท อสีเทร์ิน เพาเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0125556001731 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% (ถือหุน้โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 0.20 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.002 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 0.20 ลา้นบาท 

สถานะ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าทุก
ประเภท 

บริษัทย่อย: กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

9. บริษัท ราชบุรีพลงังาน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที ่ 0105544085845 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สถานทีต่ั้งสาขาที ่1-2 32-32/1 หมู่บา้นบา้นถํ้าไมไ้กล หมู่ท่ี 11  ตาํบลกง อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั 

โทรศัพท์ 0 5560 1104 

โทรสาร 0 5560 1104 
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สถานทีต่ั้งสาขาที ่3 143 หมู่บา้นบา้นหนองเสาเถียรใต ้หมู่ท่ี 11  ตาํบลไกรใน  อาํเภอกงไกรลาศ   จงัหวดัสุโขทยั     

โทรศัพท์ 0 5561 5309 

โทรสาร 0 5561 5308 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%  

ประเภทธุรกจิ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ทุนจดทะเบียน 640 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 64 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 640 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และส่วนขยาย รวมขนาดกาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 2.65 เมกะวตัต ์ซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยได ้จากการผลิต
นํ้ามนัดิบจากฐานขดุเจาะนํ้ามนัประดู่เฒ่า-เอ ตั้งอยูท่ี่บา้นถํ้าไมไ้กล ตาํบลกง                        
อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั  

(3)  ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ  ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 3.60          
เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิต
นํ้ามนัดิบจากฐานขดุเจาะนํ้ามนัเสาเถียร-เอ และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี               
26 มกราคม 2555 

(3)   ถือหุน้ร้อยละ 25 ในบริษทั บริษทั สุโขทยั เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

10. บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0105551036692 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 55.18% (ถือหุน้โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 440 ลา้นบาท 
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หุ้นสามญั 44 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 285.25 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็                               
สัญญา Non-Firm ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัเพชรบูรณ์  

(2) กลุ่มผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยบริษทั วนิด ์เอน็เนอร์ยี ่โฮลด้ิง จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
34.16 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนถือหุน้รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 10.66 และบริษทั ราชบุรี
พลงังาน จาํกดั 

11. บริษัท เขาค้อ วนิด์  พาวเวอร์ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0105552030574 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 55.18% (ถือหุน้โดยบริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 950 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 95 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 261.97 ลา้นบาท 

สถานะ ควบคุมดูแลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมท่ีตั้งอยูใ่นอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพชรบูรณ์ กาํลงัการผลิตติดตั้ง 60 เมกะวตัต ์
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บริษัทย่อย: กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

12. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0105552116711 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 

ประเภทธุรกจิ ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในต่างประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 7,000 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 700 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 7,000 ลา้นบาท 

สถานะ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 

13. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  4th Floor, Ebene Skies, Rue de L'Institut, Ebene ประเทศมอริเชียส 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% (ถือหุน้โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเน่ืองใน ต่างประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 224.13  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 224.13 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      1 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 224.13  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

สถานะ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 
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14. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์ 018981 

สัดส่วนการถือหุ้น 100%  (ถือหุน้โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั)  

ประเภทธุรกจิ ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเน่ืองใน ต่างประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 223.83  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 

หุ้นสามญั 223.83 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      1 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 233.83  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 

สถานะ (1) ลงทุนร้อยละ 80 ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

(2) ถือหุน้ร้อยละ 4.307 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน EDL-Generation Public Company 

15. บริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  Level 13, 111 Pacific Highway North Sydney NSW 2060   ประเทศออสเตรเลีย  

โทรศัพท์ +61 2 8913 9400 

โทรสาร +61 2 8913 9423 

สัดส่วนการถือหุ้น 80% (ถือหุน้โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั)      

สถานะ (1)   ดาํเนินงาน ลงทุนดา้นสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย  มีสินทรัพยเ์ป็นโรงไฟฟ้าจาํนวน 6 
แห่ง ตั้งกระจายอยูใ่นมลรัฐต่างๆ ทัว่ประเทศออสเตรเลีย ใชท้รัพยากรเช้ือเพลิงท่ีใชมี้ความ
หลากหลาย อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงังานลม  

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย  TRANSFIELD SERVICES LIMITED ถือหุน้ในสัดส่วน 
ร้อยละ 20 และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 80 
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บริษัทย่อย: กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

16. บริษัท ราช โอแอนด์เอม็ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0105555038525 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 

ประเภทธุรกจิ ดาํเนินงานดา้นเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ท่ีบริษทัฯ  เขา้ร่วมลงทุน 

ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 1 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 2.5  ลา้นบาท 

สถานะ ใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ท่ีบริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุน 

17. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  187 ยนิูต 12 บา้นโพนสะอาดเมืองไซเศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

โทรศัพท์ +856 21 454 074   

โทรสาร +856 21 454 075 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 

ประเภทธุรกจิ ใหบ้ริการงานดา้นเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา โรงไฟฟ้า  รวมทั้งลงทุนและดาํเนินการอ่ืนๆ           
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการลงทุนของบริษทัฯ ใน สปป.ลาว 

ทุนจดทะเบียน 2.5  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 2.5 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น      1 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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สถานะ (1)  ใหบ้ริการควบคุม เดินเคร่ือง และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 โดยมี กฟผ. เป็น
ผูรั้บเหมาช่วงการดาํเนินงาน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  

(2)   ถือหุน้ร้อยละ 5.801 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใน EDL-Generation Public Company 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม: กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ 

1) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260 

ทะเบียนเลขที่ 0105539081349 

โทรศัพท์ 0 2311 5111 

โทรสาร 0 2332 3882 

สัดส่วนการถือหุ้น 25% (ถือหุน้โดยบริษทั ราชบุรี  อลัลายแอนซ์ จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 7,325 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 73.25 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 7,325 ลา้นบาท 

สถานะ 

 

 

 

 

(1)   ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ตั้งอยูภ่ายในพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้า
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟผ. 25 ปี ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดกาํลงัการผลิตชุดละ 700 เมกะวตัต์ รวมขนาดกาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 1,400 เมกะวตัต ์ 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บริษทั พี เอ ไอ อินเตอร์เนชัน่แนล เพาเวอร์ (เมาริเชียส) แอลทีดี ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 25 บริษทั ชูบุ อีเลคทริค เพาเวอร์ คอมปะนี อินเตอร์เนชัน่แนล บี.ว.ี ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 15 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 15 บริษทั                  
สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10  บริษทั โตโยตา้ ทูโช คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วน ร้อยละ 10 และบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั   
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2) บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  เลขท่ี 110 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ท่ี 9 ตาํบลดอนทราย อาํเภอโพธาราม จงัหวดั ราชบุรี 70120 

ทะเบียนเลขที่ 0105552116967 

โทรศัพท์ 0 3237 5869 

โทรสาร 0 3237 5870  

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 2,500  ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 250 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 1,250 ลา้นบาท 

สถานะ (1) จดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ 
Cogeneration ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัราชบุรี จาํนวน 2โครงการ กาํลงัการผลิตติดตั้ง
รวม 210 เมกะวตัต ์  

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั ไทยเวอลด ์เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ
บริษทัฯ 

3) บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  สํานักงานใหญ่ 999 หมู่ท่ี 13 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

สํานักงานสาขาที ่1  8/8  หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0135553000881 

โทรศัพท์ 0 2978 5283 

โทรสาร 0 2978 5080 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% (ถือหุน้โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า 

ทุนจดทะเบียน 402 ลา้นบาท 
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หุ้นสามญั 40.20 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 402 ลา้นบาท 

สถานะ (1) จดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ 
Cogeneration ตั้งอยู่ท่ีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 1 โครงการ 
กาํลงัการผลิตติดตั้ง 122 เมกะวตัต ์ 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้เท่ากนัในสัดส่วนร้อยละ 30 และบริษทัฯ 

4) บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8 หมู่ท่ี ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 
 

ทะเบียนเลขที่ 0125556001315 

โทรศัพท์ 0 2794 9999 

โทรสาร 0 2794 9998 

สัดส่วนการถือหุ้น 45% (ถือหุน้โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.80 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 40.10 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า               
ทุกประเภท  

(2)   กลุ่มผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ย บริษทั เอสเคอีซี ไทย แก๊ส เพาเวอร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด ร้อยละ 40 
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 15 และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 45 
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กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม: กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

5) บริษัท โซลาร์ต้า จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  8/8  หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี 11000 

ทะเบียนเลขที่ 0105553085861 

โทรศัพท์ 0 2978 5200            

โทรสาร 0 2978 5080 ต่อ 5200 

สัดส่วนการถือหุ้น 49% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 1,320 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 13.20 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 1,100  ลา้นบาท 

สถานะ (1)  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก สัญญา Non-Firm 
จาํนวน 8 โครงการ ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม กาํลงัการ
ผลิตติดตั้งรวม 34.25 เมกะวตัต ์  

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั ยนัฮี โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51             
และบริษทัฯ 

6) บริษัท เฟิร์ส โคราช วนิด์ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  87 อาคารเอม็.ไทย. ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 27  ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

ทะเบียนเลขที่ 0105552056166 

โทรศัพท์ 0 2654 1155-8        

โทรสาร 0 2654 1159 

สัดส่วนการถือหุ้น 20% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 1,996.02 ลา้นบาท 
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หุ้นสามญั 199.602 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10  บาท 

ทุนชําระแล้ว 1,996.02 ลา้นบาท 

สถานะ (1)  ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 103.5   
เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) 
จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สํานกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 3.50 
บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั Aeolus Power Co., Ltd. ร้อยละ 60 บริษทั Chubu Electric 
Power Korat,  BV  ร้อยละ 20 และบริษทัฯ 

7) บริษัท เค.อาร์.ทู จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  87 อาคารเอม็.ไทย. ทาวเวอร์  ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 27 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

ทะเบียนเลขที่ 0105552072412 

โทรศัพท์ 0 2654  1155-8        

โทรสาร 0 2654 1159 

สัดส่วนการถือหุ้น 20% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 1,827 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 182.70 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10  บาท 

ทุนชําระแล้ว 1,827 ลา้นบาท 
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สถานะ (1)   ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 ซ่ึงมีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 103.5          
เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท  Non-Firm สาํหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) 
จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 3.50 
บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั Aeolus Power Co., Ltd. ร้อยละ 60 บริษทั Chubu Electric 
Power Korat, BV  ร้อยละ 20 และบริษทัฯ 

8) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  333/22 ซอยสุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ทะเบียนเลขที่ 0105553043106 

โทรศัพท์ 0 2712 7374-6 /  0 2185 2342-3 

โทรสาร 0 2712 7378 / 0 2185 2344 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 188.75  ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 18.875 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10  บาท 

ทุนชําระแล้ว 178.25 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กาํลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่น
พ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็
มากกบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลา           
10 ปี เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2555  

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 60 และบริษทัฯ 
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9) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  333/22 ซอยสุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ทะเบียนเลขที่ 0105553043599 

โทรศัพท์ 0 2712 7374-6 /  0 2185 2342-3 

โทรสาร 0 2712 7378 / 0 2185 2344 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 199.25  ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 19.925 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10  บาท 

ทุนชําระแล้ว 185,18 ลา้นบาท 

สถานะ (1)  ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กาํลงัการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่น
พ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็
มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลา 10 
ปี เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 60 และบริษทัฯ 

10) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  333/22 ซอยสุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ทะเบียนเลขที่ 0105553043637 

โทรศัพท์ 0 2712 7374-6 /  0 2185 2342-3 

โทรสาร 0 2712 7378 / 0 2185 2344 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 188.75  ลา้นบาท 
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หุ้นสามญั 18.875 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10  บาท 

ทุนชําระแล้ว 175 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์กาํลงัการผลิตติดตั้ง  6 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่น
พ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็
มากกบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลา 10 
ปี เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 60 และบริษทัฯ 

11) บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

ทะเบียนเลขที่ 0105552090909 

โทรศัพท์ 0 2910 9700            

โทรสาร 0 2910 9713 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 210 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 2.10 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100  บาท 

ทุนชําระแล้ว 168.75  ลา้นบาท 

สถานะ (1)  ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา กาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จาํกดั ร้อยละ 40 สหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ศัศิดดีก จาํกดั ร้อยละ 20 และบริษทัฯ 
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กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม: กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

12) บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  215 ถนนลานชา้ง เมืองจนัทบุรี  กาํแพงนครเวยีงจนัทน์  สปป.ลาว 

โทรศัพท์ +856 21 223 215 

โทรสาร +856 21 215 500 

สัดส่วนการถือหุ้น 25% (ถือหุน้โดยบริษทั เซาทอี์สท ์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั)                                                                  

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 8,809 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.881 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 8,809  ลา้นบาท 

สถานะ (1)  ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 ใน สปป. ลาว กาํลงัการผลิต 615 เมกะวตัต ์ 

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย รัฐบาล สปป.ลาว ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 25 และบริษทั เซาทอี์สท ์
เอเชีย เอนเนอร์จี  จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75 

13) บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

โทรศัพท์ +856 21 223 911 

โทรสาร +856 21 222 089 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 76 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 7.60 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 76 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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สถานะ (1)  จดัตั้งใน สปป. ลาว เพ่ือรับสัมปทานการผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ขนาดกาํลงัการผลิต 1,878   เมกะวตัต ์ใชถ่้านหินลิกไนต์
เป็นเช้ือเพลิงหลกั  

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยบริษทัฯ และบริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้เท่ากนั ในสัดส่วน
ร้อยละ 40 และบริษทั Lao Holding State Enterprise ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 20 

14) บริษัท ไฟฟ้า นํา้งมึ 3 จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  No.218, Unit 12 Ban Thongkang, Sokpaluang Road, Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR         

โทรศัพท์ +856 21 412 

โทรสาร +856 21 412                                              

สัดส่วนการถือหุ้น 25% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 0.003 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 60,000 เหรียญสหรัฐฯ 

สถานะ (1) จดัตั้งใน สปป. ลาว เพ่ือดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า - นํ้ างึม 3 กาํลงัการผลิตติดตั้ง 440  
เมกะวตัต ์คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ 110 เมกะวตัต ์

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั  จี เอม็ เอส ลาว จาํกดั ร้อยละ 27 บริษทั มารูเบนี คอร์
ปอเรชัน่ ร้อยละ 25 Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 23 และ บริษทัฯ 

 * โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า-นํ้ างึม 3 ไม่ไดรั้บการต่ออายุสัญญาพฒันาโครงการจากกระทรวงวางแผนและการ
ลงทุน สปป.ลาว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการพฒันาพลงังานภายในประเทศ สปป.ลาว บริษทัฯได ้  
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายแลว้ 

15) บริษัทไฟฟ้า เซเปียน - เซนํา้น้อย จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ เลขท่ี 23 ถนนสิงหา บา้นหนองบอน เมืองไซเสดถา                              
แขวงนครหลวงเวยีงจนัทน์  สปป.ลาว 

โทรศัพท์ +856 21 455 025           

โทรสาร +856 21 455 025           
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สัดส่วนการถือหุ้น 25% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 0.50 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100  เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 100,000 เหรียญสหรัฐฯ 

สถานะ (1)  จดัตั้งใน สปป. ลาว เพ่ือดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าเซเปียน - เซนํ้านอ้ย กาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 410 เมกะวตัต ์ 

(2) กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย SK Engineering & Construction Company Limited ร้อยละ 26,  
Korea Western Power Company Limited ร้อยละ 25, Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 24 
และบริษทัฯ 

16) บริษัท เคเค เพาเวอร์ จํากดั  

สถานทีต่ั้ง  ประเทศกมัพชูา 

สัดส่วนการถือหุ้น 50% 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 0.001 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   1,000  เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

สถานะ เพ่ือพฒันาและดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศกมัพชูา 

17) บริษัท เซาท์อสีท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  587 อาคารวริิยะถาวร ชั้น 20 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

ทะเบียนเลขที่ 0105547063036 

โทรศัพท์ 0 2275 4873 

โทรสาร 0 2691 8307 
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สัดส่วนการถือหุ้น 33.33% 

ประเภทธุรกจิ ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน  สปป.ลาว 

ทุนจดทะเบียน 6,606.75 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 660.675 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10 บาท 

ทุนชําระแล้ว 6,606.75 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   ถือหุน้ในบริษทั ไฟฟ้า นํ้างึม 2 จาํกดั ร้อยละ 75 ร่วมกบัรัฐบาล สปป.ลาว (ร้อยละ 25) ซ่ึง
ควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า พลงันํ้า-นํ้างึม 2 ใน สปป. ลาว กาํลงัการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวตัต ์ 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บริษทั ซี เค พาวเวอร์ จาํกดั  ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 38  บริษทั 
ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 16.67    ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ถือหุน้ใน
สัดส่วนรวมกนัร้อยละ 12 และบริษทัฯ 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม: กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

18) บริษัท ชูบุราชบุรี อเีลคทริคเซอร์วสิ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  128 หมู่ท่ี 6 ตาํบลพิกลุทอง อาํเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000 

ทะเบียนเลขที่ 0705548000938 

โทรศัพท์  0 2978 5180 /  0 3236 5740 ต่อ 3210 

โทรสาร 0 2978 5126 /  0 3236 5740 ต่อ 3204 

สัดส่วนการถือหุ้น 50% 

ประเภทธุรกจิ ใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.40 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   50 บาท 

ทุนชําระแล้ว 20 ลา้นบาท 
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สถานะ (1) ใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โดยมีสัญญาใหบ้ริการ
ระยะเวลา 14 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมเดินเคร่ืองจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ละบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์ในเดือนมิถุนายน 2551  

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทัฯ และ บริษทั ชูบุอีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากนั  

19) บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

ทะเบียนเลขที่ 0105555032454 

โทรศัพท์ 0 2910 9700            

โทรสาร 0 2910 9713 

สัดส่วนการถือหุ้น 40% 

ประเภทธุรกจิ จดัหาเช้ือเพลิงชีวมวลใหแ้ก่โครงการโรงไฟฟ้าสงขลาไบโอ แมส 

ทุนจดทะเบียน 1  ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.01 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 1 ลา้นบาท 

สถานะ (1)  ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา กาํลงัการผลิต
ติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทั พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จาํกดั ร้อยละ 40 สหกรณ์ออม
ทรัพยอ์ศัศิดดีก จาํกดั ร้อยละ 20 และบริษทัฯ 

20) บริษัท สุโขทยั เอน็เนอร์ยี ่จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  184/156 อาคารฟอร่ัม ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ทะเบียนเลขที่ 0105555027698 

โทรศัพท์ 0 2645 2230 

โทรสาร 0 2645 2231 

สัดส่วนการถือหุ้น 25%  (ถือหุน้โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั) 
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ประเภทธุรกจิ ใหบ้ริการปรับปรุงคุณภาพแก๊ส 

ทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 0.80 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 80 ลา้นบาท 

สถานะ (1)   พฒันาและดาํเนินการในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพลงังานไฟฟ้า 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย  บริษทั ซนัไรซ์ เอน็เนอยี ่จาํกดั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษทั 

โกลด์เดน้ ซิต้ี อะโซซิเอทส์ จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.97 บริษทั สยาม เอ็นเนอร์ยี ่

โซลูชั่น จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 และบริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ถือหุ้น   

ร้อยละ 25 

21) บริษัท อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จํากดั 

สถานทีต่ั้ง  56/25 หมู่ท่ี 20 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  12120 
 

ทะเบียนเลขที่ 0125552017292 

โทรศัพท์ 0 2529 0808               

โทรสาร 0 2529 0900 

สัดส่วนการถือหุ้น 10% 

ประเภทธุรกจิ ใหบ้ริการงานซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองกงัหนัก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 623 ลา้นบาท 

หุ้นสามญั 6.23 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   100 บาท 

ทุนชําระแล้ว 623 ลา้นบาท 
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สถานะ (1)   ดาํเนินงานโรงซ่อมอุปกรณ์เคร่ืองกงัหนัก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า โดยมีพ้ืนท่ีใหบ้ริการ
ครอบคลุมประเทศในทวปีเอเชีย ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร   และเร่ิมดาํเนินกิจการใน
ปี 2554 

(2)   กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย กฟผ. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 45 บริษทั Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 30 บริษทั Mitsubishi Corporation ถือหุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 15 และบริษทัฯ  

22) บริษัท พูไฟมายน่ิง จํากดั  

สถานทีต่ั้ง  เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

โทรศัพท์ +856 21 223 911 

โทรสาร +856 21 222 089 

สัดส่วนการถือหุ้น 37.5% 

ประเภทธุรกจิ เหมืองถ่านหิน 

ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ 

หุ้นสามญั 0.005 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   10   เหรียญสหรัฐฯ 

ทุนชําระแล้ว 50,000 เหรียญสหรัฐฯ 

สถานะ (1)  จัดตั้งใน สปป. ลาว เพ่ือรับสัมปทานการทาํเหมืองหินปูนและถ่านหินลิกไนต์สําหรับเป็น
เช้ือเพลิงใหแ้ก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา 

(2)  กลุ่มผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทัฯ และบริษทั บา้นปูเพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้เท่ากนัในสัดส่วน
ร้อยละ 37.5 บริษทั Lao Holding State Enterprise ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 25 

เงนิลงทุนอืน่ๆ: กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

1) EDL- Generation Public Company 

สถานทีต่ั้ง  Lao-Thai Road, Thongkang Village,  P.O.Box 2392 Vientiane Capital Lao PDR    

โทรศัพท์ +856 21 316 142         

โทรสาร +856 21 316 141 

เวบ็ไซต์ www.edlgen.com.la 
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สัดส่วนการถือหุ้น 10.108% (ถือหุน้โดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั และบริษทั อาร์เอชอินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน 4,904,867,060,000 กีบ 

หุ้นสามญั 1,226.217 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น   4,000  กีบ 

ทุนชําระแล้ว  4,904,867,060,000 กีบ 

สถานะ ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้ นโดยรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าลาว ในสัดส่ วนร้ อยละ 75 
โดยหลกัทรัพยข์อง EDL Gen เป็ นหลกัทรัพย ์แรกท่ีเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ของ สปป.ลาว 
EDL Gen  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ นอ้ยกวา่ร้ อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ จาํนวนรวมทั้งส้ิน 
14,500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้จาํนวน 1,450 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

7.2  หุ้นกู้ของบริษัทย่อย 

1.  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (บริษทัยอ่ยหลกั) ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูช้นิด
ระบุช่ือ  ผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 13 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 13,286,000,000 บาท 
โดยหุ้นกูด้งักล่าวไดค้รบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2555 มูลค่ารวม 3,663,300,000 บาท และครบกาํหนดไถ่ถอนระหว่างปี 
2556 มูลค่ารวม 3,939,900,000 บาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน จาํนวน 5 ชุด มูลค่า
รวม 5,682,800,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)  หุ้นกูไ้ม่มีประกนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 8 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  3  ปี   

มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,210,600,000  บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,210,600  หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 31  มีนาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 31  มีนาคม 2557 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.710 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายนของทุก

ปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 กนัยายนยน 2554 

และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
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กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,210,600  หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,210,600,000  บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : AA (ทริสเรทต้ิง) 

(2)  หุ้นกูไ้ม่มีประกนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 9 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  : ประมาณ  3  ปี  3  เดือน 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,271,300,000  บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,271,300  หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย  : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 31  มีนาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 30  มิถุนายน 2557 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.765 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคมของ 

ทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 

และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,271,300  หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,271,300,000  บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : AA (ทริสเรทต้ิง) 
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(3)  หุ้นกูไ้ม่มีประกนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 10 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 

2557  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  : ประมาณ  3  ปี  6  เดือน 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,557,600,000  บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,557,600 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 31  มีนาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 30  กนัยายน 2557 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.825 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายนของทุก

ปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ

ชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,557,600 หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,557,600,000  บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : AA (ทริสเรทต้ิง) 

(4)  หุน้กูไ้ม่มีประกนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 11 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2557  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  : ประมาณ  3  ปี  9  เดือน 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 921,900,000  บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 921,900   หน่วย 
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มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 31  มีนาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 31  ธนัวาคม 2557 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.880 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธนัวาคมของทุก

ปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ

ชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 921,900   หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 921,900,000  บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : AA (ทริสเรทต้ิง) 

(5)  หุน้กูไ้ม่มีประกนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คร้ังท่ี 1/2554 ชุดท่ี 12 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2558  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  4  ปี   

มลูค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 721,400,000  บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 721,400   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 31  มีนาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 31  มีนาคม 2558 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.940 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
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ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายนของทุก

ปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ

ชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 721,400   หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 721,400,000  บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : AA (ทริสเรทต้ิง) 

2.  เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย)
ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเยน ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 15,000,000,000 
เยน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ :   15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม 2569 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.720 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินเยน ในวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยจะเร่ิมชาํระ

งวดแรกในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : BBB (Standard & Poor’s ) 
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ที่ ผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละ

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 652,500,000     45.00

2 กลุม่ NORTRUST NOMINEES LIMITED 132,968,867     9.17

NORTRUST NOMINEES LTD. 132,690,267  

NORTRUST NOMINEES LIMITED-MELBOURNE BRANCH FUTURE FUND CLIENTS 215,900          

NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 52,800            

NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT1 NON LENDING THAILAND 9,900              

3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 116,363,900     8.03

4 สํานกังานประกนัสงัคม 67,982,600       4.69

สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 58,360,560    

สํานักงานประกันสังคม (4 กรณี) 9,622,040       

5 บรษิทั ไทยเอ็นวีดอีาร ์จํากดั 59,073,953       4.07

6 กลุม่ AIA Company Limited  49,487,100       3.41

AIA Company Limited- AIA D-PLUS 32,217,100    

AIA Company Limited-APEX 11,100,000    

AIA Company Limited-TIGER 6,170,000       

7 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจํากดั 27,118,800       1.87

8 บรษิทั กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 24,577,200       1.69

9 STATE STREET BANK (Grouped) 23,839,116       1.64

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 22,770,061    

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 741,155          

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS 327,900          

10 HSBC (Grouped) 17,548,224       1.21

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPA 9,205,800       

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8,130,124       

HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 109,100          

HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH 100,000          

HSBC TRINKAUS & BURKHARDT KOM-MANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 3,200              

รวม 1,171,459,760 80.78

ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 278,540,240     19.22

จํานวนหุน้ทัง้สิน้ 1,450,000,000 100.00

หมายเหตุ  1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเป็นองคก์รรัฐวิสาหกจิ ดําเนินธุรกจิเกีย่วกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกจิอื่นทีร่วมถงึลงทนุกับบคุคลอื่นเพือ่ดําเนินการดังกลา่ว 

และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบริษัทฯ ทีม่ีผูแ้ทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จํานวน 7 ทา่น จากจํานวนกรรมการทัง้สิน้ 15 ทา่น

ขอ้มูลปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556

ผูถ้อืหุน้แบ่งตามสญัชาติ จํานวนราย จํานวนหุน้ รอ้ยละ 

ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 18,635            1,087,500,000 75.00

ผูถ้อืหุน้ตา่งชาติ 60                    362,500,000 25.00

รวมท ัง้ส ิน้ 18,695            1,450,000,000 100.00

หมายเหตุ  2) ขอ้บังคับ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) กําหนดว่า " หา้มมใิหบ้คุคลทีไ่ม่มีสัญชาตไิทยถอืหุน้อยูใ่นบรษัิทฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวน
หุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด"

7.3  ผู้ถือหุ้น 
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การกระจายการถอืหุน้ จํานวนราย จํานวนหุน้ รอ้ยละ 

ผูถ้อืหุน้ท ีถ่อืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 5 โดยนบัรวมผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งดว้ย 6                      901,832,767 62.20

ผูถ้อืหุน้ท ีเ่ป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง และผูท้ ีม่อํีานาจควบคุม 13                    143,736 0.01

ผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholder) 17,897            547,999,965 37.79

ผูถ้อืหุน้สามญัทีถ่อืหุน้ตํา่กว่าหนึง่หน่วยการซือ้ขาย 779                  23,532 0.00

รวมท ัง้ส ิน้ 19                    901,976,503 100.00

หมายเหตุ 3)  ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องการดํารงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2544 ขอ้ 7 ระบวุ่า "บรษัิทจด
ทะเบยีนตอ้งดํารงคุณสมบัตเิรื่องการกระจายการถอืหุน้ โดยตอ้งมีจํานวนผูถ้อืหุน้สามัญรายยอ่ยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย  และผูถ้อืหุน้ดังกล่าวตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทนุชําระแลว้ของบรษัิทจดทะเบยีน"

 

 

 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรตามงบการเงินรวมหลงัจากหัก
เงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารองอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะตอ้งข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดของบริษทัฯ ดว้ย  

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประจําปี กาํไร 
 (ล้านบาท) 

กาํไรหลงัหัก
สํารองตาม
กฎหมาย 

(ล้านบาท) 1 

ร้อยละ การ
จ่าย เงนิปันผล 

เงนิปันผลจ่าย    
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงนิปันผลต่อหุ้น 
(บาท) 

2544 3,060 2,907 49.9 1,450 1,450 1.00 
2545 4,729 4,492 48.4 2,175 1,450 1.50 
2546 5,424 5,153 49.2 2,537 1,450 1.75 
2547 6,487 6,162 47.1 2,900 1,450 2.00 
2548 6,066 5,763 50.3 2,900 1,450 2.00 
2549 6,106 5,955 51.1 3,045 1,450 2.10 
2550 5,829 5,829 52.2 3,045 1,450 2.10 
2551 6,493 6,493 49.1 3,190 1,450 2.20 
2552 6,740 6,740 48.4 3,263 1,450 2.25 
2553 5,226 5,226 62.4 3,263 1,450 2.25 
2554 4,849 4,849 67.3 3,263 1,450 2.25 
2555  7,726 7,726 42.6 3,263 1,450 2.27 
2556 6,187 6,187 53.2 3,292 1,450 2.27/2 

หมายเหตุ 
1   บริษทัฯ จะตอ้งหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจาํนวน 1,450 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดห้กัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายครบเตม็จาํนวนแลว้ตั้งแต่ปี 2549 
2 เป็นวาระเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เม่ือ
วนัท่ี 18 กนัยายน 2556 
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 สําหรับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยหลกั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบับริษทัฯ ในอตัรา 
ร้อยละ 100 ของกาํไรหลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินทุนสาํรองอ่ืนๆ  

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไม่เกินกวา่ 15 คน ใหมี้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ งหมด ให้มีกรรมการอิสระจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน
กรรมการทั้ งหมด และอย่างน้อย 3 คน กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะ
กรรมการฯ ทั้งน้ี เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและตรวจสอบการบริหารและดาํเนินงาน 
การถ่วงดุลอาํนาจ รวมทั้งใหก้ารปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้ 

คณุสมบัติของกรรมการ 

กรรมการบริษทัฯ ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นบุคคลลม้ละลายไม่เป็น
บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุกในความผิด
เก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ
ของหน่วยงานอ่ืน ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด ตอ้งอุทิศเวลา
อยา่งเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยถือเป็นหนา้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
การประชุมของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

ในช่วงเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 3 
แห่ง และกรรมการตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ่ื้น 

การแต่งต้ังและวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

กรรมการไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการคนที่อยูใ่นตาํแหน่ง
นานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ และกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลือกตั้งเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ได  ้ในกรณีที่กรรมการพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได  ้โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน กรรมการอยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ โดย
กรรมการอิสระให้อยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี 
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ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และแมว้่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 45 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ แต่คณะกรรมการของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 8 คน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนมากกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึง
สามารถมัน่ใจไดว้่ากรรมการไดม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะตวัแทนผูถ้ือหุ้น มีการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม 
ประธานกรรมการไดป้ฏิบตัิหนา้ที่การเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระ ไม่ครอบงาํหรือช้ีนําความคิดในระหว่างการ
อภิปรายและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดม้ีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี โดยให้เวลาอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้ไดม้ติท่ีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ  

การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร มี
การแบ่งแยกตาํแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจท่ีเหมาะสม 
ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั และมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดย
ประธานกรรมการเป็นผูน้ําและมีส่วนสําคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทัฯ อันเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการฯ ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร เป็นผูน้าํประชุมคณะกรรมการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ ใหก้ารสนบัสนุนและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่งสมํ่าเสมอ 
โดยไม่กา้วก่ายในงานประจาํอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการท่ี
เป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทัฯ เป็นเจา้หนา้ท่ีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน   

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 บริษทั ซ่ึงเป็นหลกัการท่ี
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้กาํหนดข้ึนโดยสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ ตลท. เพ่ือประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ  

คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบการเสนอช่ือบุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ โดยพฒันาความรู้ความสามารถและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความจาํเป็นในการ
กาํกบัดูแลการบริหารจดัการเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายการลงทุนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือและบริษทัร่วม
ทุน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งและหนา้ท่ีของผูแ้ทนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้น
ในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และรายงานการดาํเนินงานของ
กิจการเหล่านั้น 

8.2  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทัฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมีอาํนาจกระทาํการใดๆ ตามท่ีระบุไวไ้นหนงัสือ
บริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว มีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ย
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ความซ่ือสัตยสุ์จริต และพึงหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ขององคก์รโดยรวม โดยไม่จาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะผูถื้อหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งน้ี หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ การติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร 
โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและประมาณการอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการแต่งตั้งและ
หรือถอดถอนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง การประเมินผลการปฏิบติังานโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนั
ไวท่ี้เช่ือมโยงกบัค่าตอบแทนของบริษทัฯ การดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ของการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ี
บงัคบัใช ้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเนน้เร่ืองระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
และพอเพียง การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชน โดยจดัให้มีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การจดัตั้งและกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการฯ ซ่ึงกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเป็นประจาํทุกปี 

8.3  คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 
กรรมการจาํนวน 15 คน ดงัน้ี 

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

2. นายตระกลู วินิจนยัภาค  กรรมการประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
 ค่าตอบแทนและกรรมการกลัน่กรองการลงุทน 

3. เรืออากาศเอกศิริเดช  จุลเปมะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

4. พลตาํรวจโทถาวร จนัทร์ยิม้ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสาธิต รังคสิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุนชยั คาํนูณเศรษฐ์ กรรมการ และกรรมการกลัน่กรองการลงุทน 

7. นายทรงภพ พลจนัทร์  กรรมการอิสระและกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
 ค่าตอบแทน 

8. นายประจวบ อุชชิน กรรมการ และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

9. นายสุวทิ คงแสงภกัด์ิ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

11. นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

12. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

13. นายรัมย ์เหราบตัย ์ กรรมการ  

14. นายพนูสุข โตชนาการ กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
 ค่าตอบแทน 
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15. นายพงษดิ์ษฐ พจนา กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ
 คณะกรรมการ 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2556 คณะกรรมการบริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยหลัก 
ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 10 คน ดงัน้ี 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2. นางศิริพร เหลืองนวล  กรรมการ 

3. นายอาํนวย ทองสถิตย ์ กรรมการ 

4. นายธนากร พลูทวี  กรรมการ 

5. นายมงคล สกลุแกว้  กรรมการ 

6. นายชุมพล ฐิตยารักษ ์  กรรมการ 

7. นายอธิปัตย ์บาํรุง  กรรมการ 

8. นายธีรวทิย ์จารุวฒัน์  กรรมการ 

9. นายพงษดิ์ษฐ  พจนา  กรรมการ 

10. นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการ 

 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงไดผ้่านการ
สรรหาและคดัเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของฝ่าย
บริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 

‐ หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ  บริษทัฯ ให้ความสําคญัอย่างมากกบัความเป็น
อิสระในการตดัสินใจของกรรมการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยตระหนกัเสมอวา่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ ทาํหนา้ท่ีในการ
นาํ การสังเกตการณ์ปฏิบติังาน ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ด 

‐ กาํหนดการประชุม การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ 
ได้กาํหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้ งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน
รับทราบกาํหนดการดงักล่าว สาํหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กาํหนดให้มี
การประชุมเวลา 16.00 น. ของทุกวนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กาํหนดใหมี้การประชุมเวลา 
15.00 น. ของทุกวนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
เพ่ือให้แน่ใจว่าเร่ืองสาํคญัไดน้าํเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และแจง้ให้กรรมการทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนด อยา่งไรก็ตามกรรมการมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบวาระการ
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ประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการฯ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ท่ี
จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองพิจารณาหรือแจง้เพ่ือทราบในการ
พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ไดใ้นระหวา่งการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
และวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมไดด้งักล่าวมีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการ
บริษทัและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th)  

ระเบียบวาระการประชุมกาํหนดเป็นหมวดหมู่และดาํเนินการประชุมตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ เร่ืองท่ี
ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ และเร่ือง
อ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจาํในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระ
ประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปี เป็นการล่วงหน้าดว้ย ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดการรายงาน การวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุนท่ีกําหนดเป็นรายงานเสนอ
คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคน
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และกรรมการสามาร
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และสํานักงานเลขานุการบริษทัได ้และสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเพ่ิมเติมไดจ้ากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผา่นทางเลขานุการคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแต่ละคณะ 

 บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม    

-   ประธานกรรมการ เป็นผูน้าํประชุม จดัสรรเวลาให้กรรมการไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อยา่งเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทัว่ถึง ส่งเสริมและกระตุน้ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึง และสรุปมติท่ีประชุม 

-   กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํเสนอ และขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี
เก่ียวขอ้งและจาํเป็นอ่ืน ๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรคโ์ดยคาํนึกถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและ
ปัจจยัเส่ียงต่อบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกดา้นอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหไ้ดม้ติจากท่ีประชุม อุทิศเวลา
และความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีใหก้บัการปฏิบติังานตามบทบาทกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

-   ฝ่ายบริหาร ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็น อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และนาํเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการมี
เวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลไดล่้วงหน้าอยา่งเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการฯ 
และให้ข้อมูลหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมีการซักถามในท่ีประชุม คณะกรรมการฯ ได้
กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงานเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผูบ้ริหารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงในรายละเอียดเฉพาะเร่ือง 

-   บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริษทัฯ จดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความเห็นเป็นไปอย่าง
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สร้างสรรค์ และคาํนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ 
ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉล่ียคร้ังละประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงถึง 2 ชัว่โมง 

-   การดาํเนินการประชุม โดยทัว่ไปในการพิจารณาเร่ืองแต่ระวาระ ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอความ
เป็นมา หลกัการและเหตุผล ความจาํเป็น คาํช้ีแจง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประกอบการตดัสินใจและ
ขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร หลงัจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาท่ีประชุมอภิปรายประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งจนครบถว้นและทัว่ถึง มีการกระตุน้ให้กรรมการทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถามประเดน็สาํคญั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติม ก่อนทาํการตดัสินใจเป็นมติท่ีประชุม 

-   คณะกรรมการฯ มีหลกัการท่ีจะใหมี้การนาํเสนอเร่ืองเพ่ือขอสัตยาบันใหน้อ้ยท่ีสุด เวน้แต่กรณีเป็น
นโยบายท่ีเร่งด่วน และกรณีท่ีอาจทาํให้บริษทัฯ เสียประโยชน์ ซ่ึงฝ่ายบริหารจะเขา้พบเพ่ือช้ีแจง
และหารือกบัประธานกรรมการและกรรมการอยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือตดัสินใจดาํเนินการก่อนจะ
นาํเสนอขอรับสัตยาบนัจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ในภายหลงั 

-   กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น (อา้งอิงการมีส่วนได้
เสียจากรายงานท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผูท่ี้เก่ียวข้องไวท่ี้
เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเ ร่ืองดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการฯ มาโดยตลอด 

-   การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั มีการพิจาณาความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลเปรียบเทียบไดก้บัการเขา้ทาํรายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป และใหค้วามสาํคญั
กบัขั้นตอนการดาํเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

-   เลขานุการบริษัทไดใ้หค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัของ
คณะกรรมการฯ และบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มูลการ
ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 

 การจัดทาํและจัดเกบ็รายงานการประชุม    

-   สาํนักงานเลขานุการบริษัท ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ใหรั้บผิดชอบการจดบนัทึก จดัทาํ
และเกบ็รักษารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

-   รายงานการประชุม จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีสาระสาํคญัครบถว้น ไดแ้ก่ วนัและเวลาเร่ิมและ
เลิกประชุม สถานท่ีประชุม ช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม ช่ือกรรมการท่ีไม่มาประชุม 
สรุปสาระสําคญัของเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นสําคญัท่ีมีการอภิปราย ความเห็นและ
ขอ้สังเกตของกรรมการและมติท่ีประชุม พร้อมทั้งมีการลงช่ือผูบ้นัทึกและประธานท่ีประชุม การ
จดัทาํร่างรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วนัหลงัวนัประชุม และนาํเสนอ
กรรมการทุกคนเพ่ือพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง และหากไม่มีการแจง้แกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 
วนั ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ และ
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นาํเสนอประธานท่ีประชุมเพ่ือลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งสําเนาให้กรรมการทุกคนเพ่ือใช้เป็น
เอกสารอา้งอิง นอกจากน้ี ยงัไดน้าํรายงานท่ีไดรั้บการรับรองแลว้บรรจุไวเ้ป็นระเบียบวาระเพ่ือ
ทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวต่อไปดว้ย 

-  การถ่ายทอดมติท่ีประชุม กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดแ้จ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบ และ/หรือดาํเนินการ และมีการติดตามการ
ปฏิบติัต่อคณะกรรมการฯ 

 การประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
และคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ในปี 2556 ไดมี้การประชุมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 14 คร้ัง และในการประชุมคร้ังท่ี 14 มีการประชุมกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหารก่อนเร่ิมการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจาํนวน 6 คร้ัง และในการประชุมคร้ังท่ี 6 มีการประชุมกบั
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารในช่วงทา้ยของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจาํนวน  6 คร้ัง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมจาํนวน 4 คร้ัง 

- คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน มีการประชุมจาํนวน 10 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด 

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 12 คร้ัง  

กรรมการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกคร้ัง เวน้แต่มีภารกิจสําคญั
และจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสามารถแจง้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมได ้ 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ท่ีแต่งตั้ งข้ึนในปี 2556                 
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

กรรมการ 

คณะกรรม
การบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กลัน่กรองการ

ลงทุน 

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ 14/14    10/10 
2 นายตระกลู วนิิจนยัภาค 12/14  6/6  9/10 
3 เรืออากาศเอกศิริเดช   จุลเปมะ 14/14 6/6    
4 พลตาํรวจโทถาวร จนัทร์ยิม้ 14/14   4/4  
5 นายสาธิต รังคสิริ 13/14 6/6    
6 นายสุนชยั คาํนูณเศรษฐ์ 13/13    6/6 
7 นายทรงภพ พลจนัทร์ 10/11  4/4   
8 นายประจวบ อุชชิน 11/11    6/6 
9 นายสุวทิ คงแสงภกัด์ิ 11/11   4/4  
10 นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ 11/11 5/5    
11 นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย 11/11   4/4  
12 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา 13/14 6/6    
13 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ 3/3     
14 นายพนูสุข โตชนาการ 3/3  1/2   
15 นายพงษดิ์ษฐ พจนา 7/7     
16 นายสุรชยั ธารสิทธ์ิพงษ ์ 3/3     
17 นายวรีะ ศรีวฒันตระกลู 3/3  1/1   
18 นายนพพล มิลินทางกรู 6/7     
19 นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 11/11     
20 นายธนา พฒุรังษี 11/11  3/3  4/4 

หมายเหตุ   
(1)     ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม   
(2)     ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนคร้ังคร้ังท่ีมีการประชุมในช่วงท่ีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง   
(3)     นายสุนชยั คาํนูณเศรษฐ ์เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556    
(4)     นายสุวิท คงแสงภกัด์ิ นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กุล และนายทรงภพ พลจนัทร์ เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2556   
(5)     นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย และนายประจวบ อุชชิน เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2556   
(6)     นายรัมย ์เหราบตัย ์และนายพนูสุข โตชนาการ เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556   
(7)     นายพงษดิ์ษฐ พจนา เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556   
(8)     นายสุรชยั ธารสิทธ์ิพงษ ์และนายวีระ ศรีวฒันตระกลู พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากลาออกตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556   
(9)     นายนพพล มิลินทางกรู พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากกลบัไปปฏิบติังานท่ี กฟผ. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556   
(10)   นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ และนายธนา พฒุรังษี พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากลาออกตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556   
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ท่ีแต่งตั้งข้ึนในปี 2556 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

1 นายสุทศัน์  ปัทมสิริวฒัน์ 12/12 
2 นายทรงภพ พลจนัทร์ 2/2 
3 นางศิริพร  เหลืองนวล 12/12 
4 นายอาํนวย  ทองสถิตย ์ 12/12 
5 นายนที ทบัมณี 2/2 
6 นายธนากร พลูทวี 12/12 
7 นายเกษมสันต ์ จิณณวาโส 2/2 
8 นายนพพล มิลินทางกรู 3/3 
9 นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ ์ 3/3 
10 นายมงคล สกลุแกว้ 10/10 
11 นายชุมพล  ฐิตยารักษ ์ 9/9 
12 นายอธิปัตย ์  บาํรุง 8/9 
13 นายธีรวทิย ์  จารุวฒัน์ 8/9 
14 นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง 4/4 
15 นายสมนึก จินดาทรัพย ์  9/9 
16 นายพงษดิ์ษฐ   พจนา 5/5 

หมายเหตุ   
(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม   
(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนคร้ังคร้ังท่ีมีการประชุมในช่วงท่ีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง 
(3)    การประชุมคร้ังท่ี 1/2556 ถึง คร้ังท่ี 2/2556 บริษทัฯ มีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่งจาํนวน 9 ท่าน 
(4)    การประชุมคร้ังท่ี 3/2556 บริษทัฯ มีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง จาํนวน 7 ท่าน 
(5)    การประชุมคร้ังท่ี 4/2556 ถึง คร้ังท่ี 12/2556 บริษทัฯ มีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง จาํนวน 10 ท่าน   
(6)    นายมงคล สกลุแกว้ เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556    

  (7)   นาย ชุมพล ฐิตยารักษ ์ นายอธิปัตย ์ บาํรุง นายธีรวทิย ์จารุวฒัน์ นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  และนายสมนึก จินดาทรัพย ์เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่  
วนัท่ี 19 มีนาคม 2556   

 (8)   นายพงษดิ์ษฐ พจนา เขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 
(9)   นายทรงภพ พลจนัทร์ นายนที ทบัมณี และนายเกษมสนัต ์จิณณวาโส พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากพน้ตาํแหน่งตามวาระตั้งแต่         

วนัท่ี 18   มีนาคม 2556 
(10)   นายนพพล มิลินทางกรู และนายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ ์พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากลาออกตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 
(11)  นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากลาออกตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556   
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8.4 โครงสร้างฝ่ายบริหาร  และโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ไวแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน 
กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการฯ มีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีฝ่าย
บริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีในการนาํนโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการฯ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทัฯ มีอาํนาจในการบริหารงาน
ประจาํ ไดแ้ก่ มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ อาํนาจในการจา้ง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินยั
พนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานและลูกจา้งพน้สภาพ รวมทั้งการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังานและลูกจา้ง แต่ไม่
รวมถึงพนักงานระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป ท่ีเป็นอาํนาจของคณะกรรมการฯ การออกคาํสั่งหรือประกาศ 
กาํหนดวธีิการบริหารงานและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการฯ 
การกาํหนดหนา้ท่ีและเง่ือนไขในการทาํงานใหพ้นกังานและลกูจา้งของบริษทัฯ ระดบัต่างๆ ปฏิบติั 

ในส่วนของกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจกระทาํแทนและผกูพนับริษทัฯ ได ้
ยกเวน้ในรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอาํนาจให้บุคคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้เวน้แต่กิจการ 
อนัจะเป็นพนัธะผูกพนับริษทัฯ ในฐานะผูกู้ ้ผูซ้ื้อ หรือผูว้่าจา้งทาํของ ซ่ึงอาจดาํเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ลา้นบาท 
สาํหรับนิติกรรมท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระทาํโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทัฯ หรือมติของคณะกรรมการฯ ยอ่มไม่ผกูพนั
บริษทัฯ เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะใหส้ัตยาบนั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจในการอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงิน
คร้ังละไม่เกิน 30 ลา้นบาท ในขณะท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินคร้ังละเกินกว่า 30 ลา้นบาท ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของ
คณะกรรมการฯ และสําหรับอาํนาจในการอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัไว้
เป็น 3 ระดบั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 200,000 บาท 
ประธานกรรมการมีอาํนาจอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 400,000 บาท และวงเงินท่ีเกินกว่านั้น
กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการฯ 

ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
วา่งลง คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดให ้นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ นายเกรียง
ฤทธ์ิ  เจียจนัทร์พงษ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ และนายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่การเงิน เป็นผูรั้กษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามลาํดบั โดยให้มีอาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ เวน้แต่อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ   

การบริหารงานของบริษทัฯ แบ่งเป็น 4 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานวางแผนและพฒันาธุรกิจ สายงาน
กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร โดย สายงานวางแผนและพฒันาธุรกิจ สายงานกาํกบั
ดูแลบริษทัในเครือ และสายงานการเงิน มีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และสายงาน
บริหารองค์กร มีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และระดบัฝ่าย ท่ีสังกดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กิจการต่างประเทศ 
สาํนกังานเลขานุการบริษทั และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 “ผูบ้ริหาร” ของบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกอบดว้ย 

1. นายพงษดิ์ษฐ พจนา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ 
3. นายเกรียงฤทธ์ิ  เจียจนัทร์พงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ 
4. นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
5. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
6. นางสุนี รัชตมุทธา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
7. นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและ

เลขานุการบริษทั 
8. นายประยทุธ ธงสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
9. นายนิรันดร์ วงษช่์างหล่อ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
10. นายรฦก สัตยาภรณ์  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่พฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศ 
11. นายดาํรง เขียวชะอุ่ม  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจใน

ประเทศ 
12. นางสุพตัรา ทองกาญจน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
13. นายสมหมาย ภษูณชาคร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
14. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 
15. นายพรชยั จาํนงคเ์ดช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประกอบดว้ย 

1. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายณฐัพร ศรีสิงห์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ 

3. นายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

4. นายพยตั ชินวไิล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต  
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โครงสร้างองค์กร 

 
8.5  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมี “สาํนกัเลขานุการ
บริษทั” ซ่ึงเป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รับผิดชอบงานประชุม งานอาํนวยการ และการประสานงาน
กิจการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตั้ง นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร รักษาการ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการบริษทั โดยใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้กาํหนดแห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัการประชุมคณะกรรมการฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น 
การให้คาํแนะนําเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การประชุมและการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการฯ สอดคล้องกับ
ขอ้กาํหนดต่างๆ งานเลขานุการ คณะกรรมการฯ การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการฯ การประสานงานใหมี้การปฏิบติัตาม
มติคณะกรรมการฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น งานกาํกบัดูแลการปฏิบติัของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
การดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงการดูแลเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของ
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หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง (ประวติัย่อและขอ้มูลของเลขานุการบริษทัปรากฏในขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
เลขานุการบริษทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

8.6  ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจน เหมาะสม 
โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงความ
เช่ือมโยงกบัเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ตามระดบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และอยูใ่นลกัษณะท่ี
เปรียบเทียบไดก้บัมาตรฐานหรือระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนั ตลอดจนสามารถจูงใจและรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ และสามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์
ท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อความสาํเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัฯ  

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ และของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ตอ้งผา่นการพิจารณา
กลัน่กรองอยา่งละเอียดจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ แลว้จึงเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี ปัจจุบนักรรมการไดรั้บค่าตอบแทนเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. โบนสักรรมการ จดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งและตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งน้ี หาก
ช่วงเวลาใดมีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมากกวา่ 1 บริษทั ให้ไดรั้บโบนสัจากบริษทัท่ีจดัสรร
โบนสัมากกวา่ สาํหรับระยะเวลานั้น 

2. ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีจ่ายคงท่ีร้อยละ 75 และส่วนท่ีจ่ายเม่ือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย 
กาํหนดให้จ่ายเป็นรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ปัจจุบนัอตัราค่าตอบแทนประจาํท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นดงัน้ี 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และ

กรรมการไดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 
 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท 

และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาท ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดยอ่ยมีจาํนวน 4 คณะ อนัไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน   

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  
 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาท และ

กรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาท 
 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท 

และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาท ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดย่อยมีจาํนวน 1 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ทั้งน้ี ปัจจุบนักรรมการบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากค่าตอบแทนทั้งสองลกัษณะท่ี
กล่าวขา้งตน้ 

3. ผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการฯ กาํหนดดงักล่าวแลว้ โดย
ไดผ้่านการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผล
งานท่ีไดต้กลงร่วมกนัไวล่้วงหน้าแต่ละปี ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

สําหรับค่าตอบแทนพนักงาน  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความสาํคญัของค่างาน  ควบคู่ไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และอตัราค่าตอบแทนในตลาดแรงงานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจประเภทเดียวกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การสาํรวจอตัราค่าจา้ง
ในตลาดแรงงานอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าอตัราค่าตอบแทนของบริษทัฯอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้น
ตลาดแรงงาน  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2556 

  หน่วย:บาท 

ที่ กรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
กลัน่กรองการ

ลงทุน 

โบนัสกรรมการปี 
2555/1 รวม 

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ /2/6 600,000.00    300,000.00 1,375,000.00 2,275,000.00 

2 นายตระกลู วินิจนยัภาค /3/10 460,000.00  180,000.00  216,000.00 1,100,000.00 1,956,000.00 

3 เรืออากาศเอกศิริเดช   จุลเปมะ /4/11 480,000.00 180,000.00    970,765.03 1,630,765.03 

4 พลตาํรวจโทถาวร จนัทร์ยิม้ /5/11 480,000.00   120,000.00  841,530.05 1,441,530.05 

5 นายสาธิต รังคสิริ /7/11 460,000.00 144,000.00    855,506.67 1,459,506.67 

6 นายสุนชยั คาํนูณเศรษฐ ์/10 440,000.00    144,000.00  584,000.00 

7 นายทรงภพ พลจนัทร์ /9/11 360,000.00  96,000.00    456,000.00 

8 นายประจวบ อุชชิน /10 320,000.00    144,000.00  464,000.00 

9 นายสุวิท คงแสงภกัด์ิ /8/11 360,000.00   72,000.00   432,000.00 

10 นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ /7/11 360,000.00 120,000.00     480,000.00 

11 นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย /8/11 320,000.00   72,000.00   392,000.00 

12 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา /7/11 
470,000.00 120,000.00    841,530.05 1,431,530.05 

13 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ 100,645.20      100,645.20 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 104 

 

  หน่วย:บาท 

ที่ กรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ทรัพยากร
บุคคลฯ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
กลัน่กรองการ

ลงทุน 

โบนัสกรรมการปี 
2555/1 รวม 

14 นายพนูสุข โตชนาการ /9 100,645.20  24,000.00    124,645.20 

15 นายพงษดิ์ษฐ พจนา /12        

16 นายวิรัช กาญจนพิบูลย์/8 
   24,000.00  1,100,000.00 1,124,000.00 

17 นายสุรชยั ธารสิทธ์ิพงษ ์/8 120,000.00   24,000.00  592,076.50 736,076.50 

18 นายวีระ ศรีวฒันตระกลู /9/11 120,000.00  24,000.00   1,100,000.00 1,244,000.00 

19 นายนพพล มิลินทางกรู /12      1,100,000.00 1,100,000.00 

20 นายสุทศัน ์ ปัทมสิริวฒัน์  
360,000.00     1,100,000.00 1,460,000.00 

21 นายธนา พุฒรังษี /9/10 360,000.00  48,000.00  120,000.00 1,054,918.03 1,582,918.03 

รวม 
6,271,290.40 564,000.00 372,000.00 312,000.00 924,000.00 12,031,326.33 20,474,616.73 

 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2555 ซ่ึงจ่ายในเดือนเมษายน 2556 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
 /2  ประธานกรรมการ 
 /3  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
 /4  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 /5  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 /6  ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
 /7  กรรมการตรวจสอบ 
 /8  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 /9  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
 /10 กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
 /11 กรรมการอิสระ 
 /12 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

 นายสุนชัย คาํนูณเศรษฐ์ 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการกลัน่กรองการ

ลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2556  
 นายทรงภพ พลจันทร์ 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล

และกาํหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2556 
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 นายประจวบ อุชชิน 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการกลัน่กรองการลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 

2556 
 นายสุวทิ คงแสงภักดิ์  
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความ

เส่ียง ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2556 
 นางสาวรัตนา ตรีพพิฒัน์กลุ 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่

วนัท่ี 24 เมษายน 2556 
 นายเมฆนิทร์ เพช็รพลาย 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 

2556 
 นายรัมย์ เหราบัตย์ 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556  
 นายพูนสุข โตชนาการ 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2556  
 นายพงษ์ดษิฐ พจนา 
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556  
 นายวรัิช กาญจนพบูิลย์  
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2556 
 นายสุรชัย ธารสิทธ์ิพงษ์ 
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2556 
 นายวรีะ ศรีวฒันตระกลู 
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพน้จากตาํแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 
 นายนพพล มลินิทางกรู  
 ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 
 นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 
 ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
 นายธนา พุฒรังษี 
 พน้จากตาํแหน่งกรรมการกลัน่กรองการลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2556 ลาออกจากการเป็น

กรรมการและพน้จากตาํแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประจําปี 2556 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 15 61.77 

โบนัส 15 30.22 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 15 5.08 

รวม 15 97.07 

หมายเหตุ  ผูบ้ริหารบริษทัฯ มีจาํนวน 15 คน 
 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 165 139.15 

โบนัส 165 57.44 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 165 10.43 

อืน่ๆ (ถ้าม)ี - - 

รวม 165 207.02 

หมายเหตุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมดจาํนวน 180 คน ประกอบด้วย สายงานวางแผนและพฒันาธุรกิจ 55 คน                
สายงานกาํกบัดูแลบริษทัในเครือ 10 คน  สายงานการเงิน 31 คน  สายงานบริหารองคก์ร 40 คน และอ่ืนๆ 44 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 107 

 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2556 
หน่วย:บาท 

กรรมการ เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการปี 2555/1 รวม 
นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 480,000.00 0.00 480,000.00 
นายทรงภพ พลจนัทร์ 78,400.00 880,000.00 958,400.00 
นางศิริพร เหลืองนวล 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายอาํนวย                ทองสถิตย ์ 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายนที ทบัมณี 78,400.00 880,000.00 958,400.00 
นายธนากร พลูทว ี 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายเกษมสันต ์ จิณณวาโส 78,400.00 880,000.00 958,400.00 
นายพิษณุ ทองวรีะกลุ 0.00 843,934.43 843,934.43 
นายนพพล มิลินทางกรู/2    
นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ ์ 0.00 690,054.64 690,054.64 
นายมงคล สกลุแกว้ 320,000.00 0.00 320,000.00 
นายชุมพล ฐิตยารักษ ์ 298,400.00 0.00 298,400.00 
นายอธิปัตย ์ บาํรุง 290,400.00 0.00 290,400.00 
นายธีรวทิย ์ จารุวฒัน์ 290,400.00 0.00 290,400.00 
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง/2    
นายสมนึก จินดาทรัพย์/2    
นายพงษดิ์ษฐ  พจนา/2    
นายประจวบ อุชชิน 0.00 189,945.36 189,945.36 

รวม 3,066,400.00 7,003,934.43 10,070,334.43 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2555 ซ่ึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2556 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 
 /2  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  
 ในระหวา่งปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ดงัน้ี 

 นายมงคล สกลุแก้ว 
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556  

 นายชุมพล ฐิตยารักษ์   
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556  
 นายอธิปัตย์  บํารุง 

 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556  
 นายธีรวทิย์ จารุวฒัน์ 

 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556  
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 นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง   
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556  
 นายสมนึก จินดาทรัพย์ 

 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556  
 นายพงษ์ดษิฐ พจนา 

 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556  
 นายพษิณุ ทองวรีะกลุ 

 ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกราคม 2556 
 นายทรงภพ พลจันทร์ 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 
 นายนท ีทบัมณี 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 
 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส  

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 
 นายนพพล มลินิทางกรู  

ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 
 นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจันทร์พงษ์ 

ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 19 มีนาคม 2556 
 นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง 

ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2556 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ 10 3.066 

โบนัสปี 2555 9 7.004 

รวม  10.070 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2556 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 3 6.133 

โบนัส 3 2.726 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 3 0.545 

รวม 3 9.404 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2556 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 55 27.213 

โบนัส 55 10.796 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 55 2.358 

อืน่ๆ  (ถ้าม)ี - - 

รวม 55 40.367 

 

หมายเหตุ  /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีจาํนวนทั้งส้ิน 10 คน ในระหว่างปีมีกรรมการพน้จากตาํแหน่งและเขา้รับ
ตาํแหน่งใหม่จาํนวน 7 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 /2 กรรมการ จาํนวน 1 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ย จึงไม่ไดรั้บโบนสัจาก
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษัท ราชบุรี
พลงังาน จํากดั บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั และบริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเหล่าน้ีไดรั้บแต่งตั้งจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี        
โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน   

 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั ไดช้าํระบญัชีเพื่อยกเลิกกิจการแลว้เสร็จ ส่งผลให้บริษทัฯ ถือหุ้น
โดยตรงใน  บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 
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8.7  บุคลากร 

 จํานวนพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง มีพนักงานและลูกจา้งทั้งส้ิน 180 คน แบ่งเป็นพนักงานระดบับงัคบั
บญัชา 84 คน และพนกังานระดบัผูป้ฎิบติัการ 92 คน และลกูจา้ง 4 คน 

2) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีพนักงานและลูกจา้งทั้งส้ิน 58 คน แบ่งเป็นพนักงานระดบับงัคบั
บญัชา 16 คน พนกังานระดบัผูป้ฎิบติัการ 29  คน และลกูจา้ง 13 คน 

กลุ่มงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

บมจ. ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ บจ. ผลติไฟฟ้าราชบุรี 

พฒันาธุรกิจ1/ 55 - 

วางแผนและบริหารการลงทุน2/ 10 - 

กลุ่มงานบญัชีและการเงิน3/ 31 7 

กลุ่มงานบริหาร4/ 36 3 

กลุ่มงานเทคนิค และวศิวกรรม5/ - 14 

กลุ่มงานบริการ6/ 32 16 

กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์7/ 12 5 

ลกูจา้ง 4 13 

รวม 180 58 

หมายเหตุ  

บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  

1/ กลุ่มวางแผนและพฒันาธุรกิจ ประกอบดว้ย ฝ่ายพฒันาธุรกิจไฟฟ้าต่างประเทศ ฝ่ายพฒันาธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว ฝ่ายพฒันาธุรกิจเหมือง
และธุรกิจเก่ียวเน่ือง ฝ่ายพฒันาธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ ฝ่ายพฒันาพลงังานทดแทนและธุรกิจเก่ียวเน่ือง  ฝ่ายวางแผน และฝ่ายกฎหมาย 

2/ กลุ่มกาํกบัดูแลบริษทัในเครือ ประกอบดว้ย ส่วนจดัการธุรกิจในเครือ 

3/  กลุ่มงานบญัชีและการเงิน ประกอบดว้ย ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

4/  กลุ่มงานบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย และ
ผูบ้ริหารบริษทัในเครือ และผูอ้าํนวยการ 

6/  กลุ่มงานบริการ ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารสาํนกังาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  สาํนกังานเลขานุการบริษทั  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  และเลขานุการ
กรรมการผูจ้ดัการ 

7/  กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
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บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

3/  กลุ่มงานบญัชีและการเงิน ประกอบดว้ย ส่วนบญัชี และส่วนการเงิน  

4/  กลุ่มงานบริหาร ประกอบดว้ย ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย 

5/  กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม ประกอบดว้ย ส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา ส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ และส่วนบริหาร
สญัญา 

6/  กลุ่มงานบริการ ประกอบดว้ย ส่วนพสัดุ ส่วนความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และบริหารความเส่ียง ส่วนบริหารสาํนกังานและทรัพยากรบุคคล 
และส่วนจดัหา 

7/  กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย ส่วนส่ือสารองคก์ร และส่วนชุมชมสมัพนัธ์  

 ลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บผลตอบแทนจากการทาํงานอยา่งเป็นธรรม  บริษทัฯไดก้าํหนดผลตอบแทนพนกังาน
เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1) จ่ายเป็นเงินเดือนประจําตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
ตลาดแรงงาน ประสบการณ์ และคุณวฒิุ เป็นสาํคญั 

2) จ่ายเป็นสวสัดิการช่วยเหลือเฉพาะพนกังานหรือช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว เช่น กองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ การประกนัสุขภาพ การประกนัชีวติ การประกนัอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพประจาํปี  ค่าทนัตกรรม เงินช่วยเหลือใน
การคลอดบุตร  เงินช่วยเหลือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เงินช่วยเหลือกรณีจาํเป็น และประกนัสังคม 

3) สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจําปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ   ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ปฏิบติังาน การข้ึนเงินเดือน/ค่าจา้ง และโบนสั เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนรวมประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 344.32  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  63.56  

บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 3.95  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 13.12  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   134.01  

รวม 558.96  

8.8  การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ดว้ยตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรบุคคลอนัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะนาํพาบริษทัฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 
และสร้างการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง
ในทุกๆ ดา้น เพ่ือให้พนกังานทุกคนทุกระดบัมีโอกาสพฒันาความรู้ ความสามารถและศกัยภาพอยา่งเท่าเทียมกนั จดัให้มี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดี มีการจ่ายค่าตอบแทนตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและ
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ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม จดัใหมี้สวสัดิการอยา่งเหมาะสม รวมถึงการจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือสนบัสนุนการทาํงาน 
ในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวสัดกิาร    

บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายเก่ียวกบัพนกังานอยา่งชดัเจนในการบริหารจดัการระบบค่าตอบแทน รวมทั้ง
สวสัดิการต่างๆอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทาํงาน จดัให้มีสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานท่ีดี มีอาชีวอนามยั และความปลอดภยัโดยคาํนึงถึงมาตรฐานสากล และดว้ยสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจดา้น
พลงังานในปัจจุบนัท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นบุคลากรท่ีมีทกัษะประสบการณ์  และมีความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจโดยตรง ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในตลาดแรงงงานเฉพาะกลุ่ม บริษทัฯ ตระหนกัดีถึง
สถานการณ์เหล่าน้ี จึงไดมี้นโยบายในการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ  เพ่ือให้สามารถสร้างแรงจูงใจ
และธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงไวก้บับริษทัฯ ดงัน้ี  

 1. การทบทวนโครงสร้างค่าจ้าง  บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัทาํระบบ
ค่าตอบแทนมาทาํการสาํรวจค่าจา้งในตลาดโดยมุ่งเนน้ในธุรกิจดา้นพลงังานไฟฟ้า  เพ่ือนาํขอ้มูลมาศึกษาเปรียบเทียบกบั
โครงสร้างค่าจา้งของบริษทัฯ ในปัจจุบนั เพ่ือนาํไปสู่การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าจา้งของบริษทัฯให้อยูใ่นระดบัท่ี
สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงานปัจจุบนัและในอนาคต  

 2. การปรับปรุงสวัสดิการ  บริษทัฯ มีการปรับปรุงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาเป็นระยะ ผา่น
คณะกรรมการสวสัดิการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนพนักงาน และผูแ้ทนฝ่ายบริหาร  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพฒันาระบบ
สวสัดิการของบริษทัฯให้สามารถอาํนวยความสะดวกสบายในการทาํงาน มีความมัน่คงในอาชีพ และเป็นหลกัประกนัใน
การดาํเนินชีวติของพนกังาน  ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาเพ่ือปรับปรุงสวสัดิการใหก้บัพนกังานทุกระดบั ดงัน้ี 

- ปรับปรุงเพ่ิมวงเงินเอาประกนัชีวติและประกนัอุบติัเหตุ   

- ปรับปรุงสวสัดิการการรักษาพยาบาล โดยเพ่ิมวงเงินคุม้ครองค่าหอ้ง/ค่าอาหาร และค่ารักษา 
กรณีคนไขใ้น  

- ปรับเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือค่าทาํศพ สาํหรับพนกังานและครอบครัว 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจัดให้พนักงานสามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 
กฟผ. โดยกองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพของพนักงาน กฟผ. และพนักงานบริษทัในเครือ               
กฟผ. ดว้ย 

2. การปรับเปลีย่นค่านิยมร่วม  

เพ่ือสนบัสนุนต่อวสิัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ ท่ีปรับเปล่ียนใหม่ตามแผนกลยทุธ์ บริษทัฯ จึงได้
ปรับเปล่ียนค่านิยมร่วม (Core Value ) ดงัน้ี 

R eliability 
A ccountability 
T rust 
C hallenge 
H appiness 
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ค่านิยมร่วมดงักล่าวจะหล่อหลอมพนกังานของบริษทัฯ ใหมี้ความเช่ือและยดึมัน่ในส่ิงเดียวกนั มีแบบแผน
พฤติกรรมอยา่งเดียวกนั อนัจะนาํไปสู่การสร้างวฒันธรรมท่ีเป็นพลงัผลกัดนัให้บริษทัฯ กา้วสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งมัน่คงย ัง่ยนื 

3. การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ เช่ือมัน่มาโดยตลอดวา่การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบจะนาํไปสู่การ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ให้สูงข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจากการฝึกอบรมและพฒันาตามแผนการ
ฝึกอบรมประจาํปี ท่ีไดด้าํเนินการอย่างต่อเน่ืองมาทุกปีแลว้ ยงัไดด้าํเนินการวางแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงโดยให้ท่ี
ปรึกษาผูมี้ความเช่ียวชาญ มาทาํการประเมิน (Leadership Assessment) เพ่ือนาํผลการประเมินมาจดัทาํแผนการพฒันา
รายบุคคล โดยเร่ิมดาํเนินการในกลุ่มผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และจะขยายผลเพ่ือดาํเนินการในระดบั
อ่ืนๆ ต่อไป 

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญซ่ึงจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยตรงแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือมุ่งเนน้ต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร รวมทั้งการให้ความรู้ดา้น CSR เพ่ือให้พนักงานเกิดความเขา้ใจ และ
ตระหนกัในบทบาทของตนเองในการสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื   

ในปี 2556 บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ผูจ้ดัการส่วน และพนกังาน  โดยมีการฝึกอบรมภายในจาํนวน 8 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

1.  หลกัสูตรการส่ือสารกบัส่ือมวลชน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2.  หลกัสูตร Leadership Assessment & Development Program  สาํหรับผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  

3.  หลกัสูตร Leading with the Speed of Trust สาํหรับผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

4.  หลกัสูตร Financial Thinking for Non-Financial Manager สาํหรับผูอ้าํนวยการฝ่าย  

5.  หลกัสูตร Project Management Techniques สาํหรับผูจ้ดัการส่วน  

6.  หลกัสูตร We are One Team สาํหรับพนกังาน  

7.  หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และช่วยฟ้ืนคืนชีพ สาํหรับพนกังานท่ีสนใจ  

8.  หลกัสูตร CSR แนวปฏิบติัสู่องคก์รท่ีย ัง่ยนื สาํหรับพนกังานท่ีสนใจ  

บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัเขา้รับการฝึกอบรมภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังาน   ทบทวนความรู้ในวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนการเปิดโลกทศัน์ต่อวิทยาการสมยัใหม่และ
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในโลกปัจจุบนั รวมทั้งไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
เครือข่ายภายนอก อาทิ หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรการจดัทาํยทุธศาสตร์
และแผนปฏิบติังานดา้นพลงังานระหว่างประเทศหลกัสูตร ASEAN Tax and Investment Strategies 2013 หลกัสูตร
แนวโนม้มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานรายงานการเงินท่ีสาํคญัในปี 2556-2557 เป็นตน้ 

ทั้งน้ี จาํนวนชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานในปี 2556 โดยเฉล่ียคิดเป็น 26 ชัว่โมง/คน/ปี 
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บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือพฒันาศกัยภาพ และสร้าง
เครือข่าย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติังาน เช่น การเขา้ชมนิทรรศการต่างๆ การเขา้ร่วมงานเสวนา และกิจกรรมทศันศึกษา
นอกสถานท่ี เพ่ือเปิดโลกทศัน์ มุมมอง และเรียนรู้ส่ิงใหม่  

การหมุนเวียนสับเปล่ียนตาํแหน่งงาน (Job Rotation) เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีบริษทัฯ นาํมาใชใ้นการพฒันา
ศกัยภาพผูป้ฏิบติังาน เพ่ือสร้างความสามารถในการทาํงาน (Capability) และความเขา้ใจกระบวนการทาํงานทั้งระบบ โดยมี
การหมุนเวียนทั้งภายในสายงานและขา้มสายงาน หมุนเวียนสับเปล่ียนภายในเครือบริษทั ท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ 
และจากการท่ีบริษทัฯ มีเป้าหมายในการขยายการลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัการอบรมภาษาเพ่ือนบา้น เช่น ภาษาพม่า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรและทีมงานในการขยายการลงทุนของบริษทัฯ อีกดว้ย  

4. การส่ือสารภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการส่ือสารภายใน ทั้ งในเร่ืองความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ความ
เคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ  และการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
คอมพิวเตอร์  Intranet ส่ืออีเมล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํเป็นวารสารส่ือสารภายใน ซ่ึงจะ
เป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมภายในของบริษทัฯ เช่น นโยบายของฝ่ายบริหาร ขอ้มูลดา้นการบริหารและ
พฒันาบุคลากร กิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์ ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ขอ้มูลกิจกรรม 5ส  อีกช่องทางส่ือสาร
ท่ีสําคญัคือ การประชุมท่ีเป็นทางการในระดบัต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุมระหว่างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กบั
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั และการประชุมระหวา่งสายงานท่ีไม่เป็นทางการภายใตช่ื้อ Synergy Meeting ซ่ึงจะจดัข้ึน
เป็นประจาํทุก 2 เดือน โดยมีการหมุนเวียนสายงานเป็นเจ้าภาพการประชุมในช่วงหลังเลิกงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ บูรณาการความรู้ร่วมกนัเพ่ือนาํมาปรับปรุงการปฏิบติังานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

5. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

กรณีท่ีพนักงานพบเห็นว่า มีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ได้กาํหนดไวใ้นระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข ์เก่ียวกบัแนวทาง กระบวนการร้องทุกข ์และการคุม้ครองผูร้้องทุกขไ์ม่ให้
ถูกเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีใหข้อ้เทจ็จริง หรือพยานหลกัฐานเก่ียวกบัการร้องทุกข ์และ/หรือ เป็นผูพิ้จารณาคาํร้องทุกข์
ดว้ยความสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทัฯ  

6. การส่งเสริมความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานทีท่าํงาน 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยัในการทาํงาน โดยไดป้ระกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และเผยแพร่ให้ผ่านบนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบข้อมูล
อิเลค็ทรอนิกส์ภายในบริษทัฯ นอกจากน้ี ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน ทาํหน้าท่ีพิจารณานโยบายและแผนงานความปลอดภยัในท่ีทาํงาน เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ตลอดจน
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทัฯ โดยมีการตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายใน
สํานกังานเป็นประจาํ รวมทั้งมีการรณรงค์เพ่ือปลุกและปลูกจิตสํานึก ความตระหนักรู้ถึงความสําคญัของความปลอดภยั 
สุขอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โป๊สเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การ
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รายงานในท่ีประชุมระดบัต่างๆ รวมถึงกิจกรรมวนัความปลอดภยั ภายใตแ้นวคิด "Safety in all we do" มีการประกวดและ
ใหร้างวลัขอ้เสนอแนะดีเด่นดา้นความปลอดภยั รางวลัการทาํกิจกรรม 5ส อยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพพลานามยัของพนกังานบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัสมรรถภาพทาง
ร่างกายของพนกังาน และมีการอบรมเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกนัการป่วยเป็นโรคแพอ้าคาร (Office Syndrome) 
รวมทั้งจดัห้องพยาบาลโดยมีเวชภณัฑแ์ละเตียงพยาบาลเพ่ือการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้แก่พนกังานท่ีเจ็บป่วยในระหวา่ง
เวลาทาํงาน 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมใน " โครงการสถานประกอบการสีขาวป้องกนัยาเสพติด "  ร่วมกบักรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เพ่ือรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพิษภยัของยาเสพติด  ผลกระทบทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมท่ี
เกิดจากยาเสพติด  เป็นการสร้างภมิูคุม้กนัใหก้บัพนกังานมิใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไม่มีอุบติัเหตุเน่ืองจากการทาํงาน และไม่มีอุบติัเหตุจนถึงขั้นตอ้งหยดุงานแต่อยา่งใด 

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดการ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยไดป้ระกาศใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดรั้บทราบถึง
จรรยาบรรณของบริษทัฯ จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร และจรรยาบรรณพนกังาน โดยมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบ และไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงไดมี้การถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างเคร่งครัดตลอดมา เพ่ือป้องกนัการทุจริตในทุก
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันายกระดบัมาตรฐานการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ในการกา้วสู่ความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสุดทา้ยคือ 
การเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืไปพร้อมกบัชุมชนและสังคม 

9.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ตลอดปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะ
กรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การติดตามตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตาม "นโยบายเก่ียวกับผู้ ถือหุ้น" ท่ีคณะกรรมการฯ ได้
ประกาศใชม้าตั้งแต่ปี 2550 อยา่งเคร่งครัด เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของกิจการ ดว้ยตระหนกัในความสาํคญั
และมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง สะทอ้นการเคารพและการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผูถื้อหุน้ รวมถึงการดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าว  

1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลีย่นมอืหรือการโอนสิทธิในหุ้น 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีรับฝากหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จดัเก็บและดูแลขอ้มูลของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
และเป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เช่น การออกใบหลกัทรัพย ์ฝาก/ถอนใบหลกัทรัพย ์โอน/รับ
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โอนหลกัทรัพย ์และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถติดต่อกบั TSD ไดโ้ดยตรงท่ี TSD Call 
Center โทร. 0 2229 2888 และปัจจุบนั TSD ไดเ้ปิดบริการ Investor Portal เพ่ือบริการขอ้มูลผูถื้อหุน้ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผู ้
ถือหุน้สามารถสมคัรใชบ้ริการไดท่ี้ http://www.tsd.co.th/th/investorportal/index.html 

2) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ืองทุกปีตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการเป็นตน้มา โดย
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ดงักล่าว และจากการติดตามตรวจสอบขอ้มูลการรับเงินปันผล
ของบริษทัฯ พบวา่มีเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวนหน่ึงท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อผูถื้อหุน้ตาม
ขอ้มูลท่ีตรวจสอบพบโดยมีหนงัสือแจง้รายละเอียดการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งช่วยประสานงานเพื่อการออกเช็คเงิน           
ปันผลใหม่กรณีตรวจสอบพบวา่เช็คสูญหายหรือหมดอาย ุและการดาํเนินการเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิการถือหุ้นและให้ทายาทรับ
เงินปันผลแทนกรณีผูถื้อหุ้นถึงแก่กรรม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นสมคัรใชบ้ริการจ่ายเงินปันผลเขา้บญัชี
ธนาคาร (e-Dividend) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการรับเงินปันผล 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้แนะนาํของ ตลท. ในการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล โดยใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้และรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 ซ่ึงผูถื้อหุ้น
ท่ีมีรายช่ือดงักล่าวจะไดสิ้ทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 และไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 
11 เมษายน 2556 

3) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ในการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงเน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี รวมทั้งการพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี ดงัรายละอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

4) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการฯ ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อยา่งเคร่งครัดในการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 

5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นในฐานะเป็นเจา้ของกิจการ
ไดใ้ห้เขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ และฝ่าย
บริหาร โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดว้ยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียม ตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist 
ท่ีจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนสาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลท.   

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556” โดย
มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้ มีมาตรการท่ีพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ ้
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ถือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผลให้บริษทัฯ สามารถจดัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยมี
จาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ประชุมเป็นจาํนวนมากและเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบัทุกปี ดงัน้ี 

‐ วันและเวลาประชุม  บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมในวนัพฤหสับดีท่ี 28 มีนาคม 2556 เร่ิมประชุมเวลา 
14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.00 น. ใชเ้วลาในการประชุมรวม 3 ชัว่โมง การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เร่ิมตั้งแต่เวลา 
12.00 น. ก่อนเวลาเร่ิมประชุม 2 ชัว่โมง และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอด
ทุกเร่ืองหรือจะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเร่ืองกไ็ด ้ บริษทัฯ จึงเปิดใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเดินทางมาภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุม
เพ่ือออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ  

‐ สถานทีป่ระชุม  การประชุมจดัข้ึนท่ีหอ้งบางกอก คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา
แกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์เลขท่ี 999/99 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นสถานท่ีท่ีมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก มีขนาดเหมาะสม
สามารถบรรจุผูเ้ขา้ประชุมจาํนวนมาก และบริษทัฯ ได้จัดส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นสําหรับการประชุมไวอ้ย่าง
ครบถว้น ไดแ้ก่ โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอต่อท่ีประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ท่ีบรรจุขอ้มูลเฉพาะ
ของผูถ้ือหุ้นแต่ละรายที่ใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทาํให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และการนบัคะแนนเสียงมีความแม่นยาํ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

‐ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ดาํเนินการโดยพนักงานท่ีแต่งตั้งโดย
ประธานกรรมการ การตรวจสอบมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นไปตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม 

‐ ผู้เข้าประชุม  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 1,721 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 79.48 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยกรรมการ
อิสระทุกคน คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุม มีกรรมการ 1 คน ท่ีติดภารกิจและไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมได ้นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกคน ผูส้อบบญัชี และท่ี
ปรึกษากฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและร่วมตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

‐ การเรียกประชุม  บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมอยา่งเพียงพอและครบถว้น ใหผู้ถื้อหุ้น
รับทราบผ่านช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงเป็นวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคณะ
กรรมการฯ มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 และบริษทัฯ ไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ภาษาไทยในวนัท่ี 20-22 มีนาคม 2556 และในหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษในวนัท่ี 22-24 มีนาคม 2556 ซ่ึงเป็นเวลาติดต่อกนั              
3 วนั และไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

‐ หนังสือเชิญประชุม  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 และ
เอกสารประกอบทั้งชุด ซ่ึงเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯ จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสารไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 เป็นเวลา 35 วนัก่อนวนัประชุม และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็น
นายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2556 เป็น
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เวลาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 10 วนั และเป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หนังสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีประชุมพร้อมแผนท่ีแสดง
สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมซ่ึงไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญั พร้อมขอ้มูลช้ีแจงความเป็นมา เหตุผลความจาํเป็น 
และประเดน็สาํคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ รวมทั้งไดร้ะบุความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ในทุกเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติในแต่ละเร่ือง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ประกอบดว้ย  

(1) ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เอกสารแจง้รายละเอียดหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนประกอบการเขา้ร่วมประชุม วิธีการ
มอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

(3) รายงานการประชุมคร้ังก่อนท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

(4) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการฯ ซ่ึงบรรจุสารสนเทศสําคัญเก่ียวกับการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาและโครงการในอนาคต รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี
ฉบบัย่อ (แสดงงบการเงินและผลประกอบการ) และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความสะดวกในการรับทราบและตรวจสอบผลประกอบการของบริษทัฯ ส่วน
รายงานประจาํปีฉบบัสมบูรณ์นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคน 
และจดัส่งในรูปเล่มเอกสารให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงค์ขอรับเท่านั้น ทั้งน้ี มีผูถื้อหุ้น
ขอรับเอกสารรายงานประจาํปีฉบบัสมบูรณ์ทั้งส้ิน 132 เล่ม 

(5) ประวติัย่อและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ 

(6) หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
พร้อมรายช่ือและขอ้มูลของกรรมการอิสระและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีบริษทัฯ เสนอเป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(7) แบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ซ่ึงติด Barcode ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

บริษทัฯ ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมและผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม
หรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทางไปรษณีย ์หรือทางโทรสารมายงัเลขานุการบริษทั 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายงั corporatesecretary@ratch.co.th เพ่ือจะไดช้ี้แจงรายละเอียดหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุมต่อไป  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามและขอ้เสนอแนะเป็นการล่วงหนา้มายงั
บริษทัฯ 

‐ การดําเนินการประชุม  ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานท่ีประชุมได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษทัทาํหน้าที่จดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม 
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แนะนาํกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีเขา้ร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุม
ทราบวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับการจดัประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนของ ตลท. เพ่ือทาํความเขา้ใจใหช้ดัเจนอีกคร้ัง โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และการประกาศมติท่ีประชุมในแต่
ละระเบียบวาระการประชุม 

‐ วิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จดัให้มีบตัรลงคะแนนในทุกเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงผูเ้ขา้
ประชุมทุกคนไดรั้บเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม  วิธีการท่ีใชใ้นการลงคะแนนเสียงไม่ยุง่ยากซับซ้อนโดยการยกมือ
หากไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปรับบตัรลงคะแนน ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และ Barcode ช่วย
ในการนบัคะแนนเสียง   

‐ การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน บริษทัฯ ไดเ้ชิญบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไม่มี
ส่วนไดเ้สียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม องค์ประชุมผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สอดคลอ้งตรงกบัขอ้บงัคบับริษทัฯ และท่ีประธานแจง้ ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม
ทุกราย โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลจากมติท่ีประชุม และผลของการ
ลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 

‐ การดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  คณะกรรมการฯ ตระหนกัดีถึงความสาํคญัและ
ความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ โดยยึดถือหลกัการท่ีจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัฯ ไม่เคยแจง้ขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมอยา่ง
กะทนัหันในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพ่ิมเร่ืองเพ่ือพิจารณาลงมติหรือเปล่ียนขอ้มูลสําคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ ทั้งน้ี เร่ืองท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ประธานกรรมการซ่ึงทาํ
หนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัท่ีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชุมโดยไม่มีการสลบัวาระ 

‐ การดําเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เร่ิมจากการช้ีแจงความเป็นมา เหตุผลและ
ความจาํเป็นโดยละเอียด ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เสนอต่อท่ีประชุมตามท่ีไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
อยา่งครบถว้นและพอเพียง หลงัจากนั้นประธานไดใ้ห้เวลาแก่ผูถื้อหุน้ซกัถามอยา่งเหมาะสม และคณะกรรมการฯ และฝ่าย
บริหารไดร่้วมกนัช้ีแจงจนเป็นท่ีเขา้ใจชดัเจนก่อนจะขอใหท่ี้ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน  

‐ การเลือกต้ังกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ ไดแ้ยกการ
พิจารณาทั้งสองเร่ืองดงักล่าวออกจากกนั และใหท้าํการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

‐ การออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุก
ราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง  

‐ การประกาศมติที่ประชุม  ภายหลงัการนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้ ประธานไดป้ระกาศให้ท่ีประชุม
ทราบรายละเอียดของมติท่ีประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งด
ออกเสียง”   
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‐ การพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมจาก
เร่ืองท่ีบรรจุโดยคณะกรรมการฯ ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมแลว้ คณะกรรมการฯ กาํหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดว่า เร่ืองท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ได ้จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติ มีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น
เก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านั้น 

‐ การเผยแพร่มติที่ประชุม บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ระบุผลการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วน
คะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจดัส่งในรูปแบบเอกสารไปยงั ตลท. พร้อมกบัแจง้ขอ้มูลผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 (วนัทาํการถดัจากวนัประชุม) 

‐ รายงานการประชุม เลขานุการบริษทัไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผูจ้ดบนัทึกและ
จดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานการประชุมไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
สรุปประเด็นสําคัญของข้อซักถามของผูถื้อหุ้นและคาํช้ีแจงของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเ้ขา้ประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่
ละเร่ืองไวอ้ย่างชดัเจนและครบถว้น และบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมที่จดัทาํแลว้เสร็จลงนามรับรองโดย
ประธาน ท่ีประชุม ส่งให้ ตลท. สํานกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบ
และอา้งอิงพร้อมกบัเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ก่อนเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดให้ทาํการ
เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และภายหลงัการเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป ปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุน้แจง้แกไ้ข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

‐ การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม  บริษทัฯ จดัให้มีแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุม
เก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจาํปี การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํ
รายงานการประชุม และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะเพ่ือใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นใหมี้ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผูถื้อหุน้มากยิง่ข้ึน  

ในการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมนกัลงทุน
ไทย บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน จดัอยูใ่นระดบั "ดีเลิศ" ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 

6) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารทีม่นัียสําคญัของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา 

ในรอบปี 2556 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และไม่มีกรณีถูกลงโทษจาก
การไม่นาํส่งรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนดล่าชา้แต่อยา่งใดบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
สาํคญั โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑท่ี์กาํหนด
และบงัคบัใชอ้ย่างเคร่งครัด โดยกาํหนดหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ รวมทั้งพฒันาช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้ขอ้มูลท่ี
เปิดเผยมีคุณภาพ ดงัน้ี   
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‐ ผู้รับผดิชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทัฯ ไดก้าํหนดผูมี้หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ
การจดัทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 สํานักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการจัดทําเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงาน 
(Contact Person) กบั ตลท. และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 ฝ่ายบัญชี รับผิดชอบการจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน และคาํอธิบายและการ
วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 

 ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบการจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารแก่ส่ือมวลชน และ
การจดัการแถลงข่าวของบริษทัฯ 

 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการจดัทาํแบบรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และการ
จดัการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

‐ ช่องทางการส่ือสาร บริษทัฯ ยดึหลกัการเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น จึงใชร้ะบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มูล และเพ่ือขยาย
โอกาสเพ่ิมความสะดวกในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั ในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นัก
ลงทุน ผูส้นใจทัว่ไป และสาธารณชน บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์คือ www.ratch.co.th เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
เผยแพร่ขอ้มูลและส่ือสาร นอกจากน้ียงัมีการจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย  ์การพบนักลงทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจาํไตรมาสและประจาํปี การจดัส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ 
ให้แก่ส่ือมวลชน การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร การจดันิทรรศการ การนาํผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์
เขา้เยีย่มชมกิจการ การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน  เป็นตน้ ช่องทางการส่ือสารดงักล่าวเหล่าน้ีมีลกัษณะครอบคลุม
ทั้ งการส่ือสารทางเดียวและการส่ือสารสองทาง และข้อมูลท่ีทาํการเผยแพร่จัดทาํเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ทาํการเผยแพร่ออกไปพร้อมกนั 

‐ คุณภาพของข้อมูล หมายถึงความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทัฯ ท่ีทาํการเปิดเผยมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
ลกัษณะขอ้มูลไม่ใชข้อ้มูลดา้นเดียว แต่มีทั้งขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัให้ทราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดย
ทัว่ถึง การช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดาํเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดจากภาวะปกติ ไม่ทาํการเปิดเผย
ในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบุคคลภายใน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัการ
เปิดเผยขอ้มูลตอ้งไม่สร้างภาระค่าใชจ่้ายจนเกินไปใหแ้ก่บริษทัฯ และไม่ทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัดว้ย
เช่นกนั 
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สรุปกิจกรรมการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภทท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 

(Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจาํปีแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี เป็นตน้ 

 37 คร้ัง 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2556 การจ่ายเงินปันผล การเขา้ลงทุนและความกา้วหนา้ใน

การลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 23 คร้ัง 

(3) การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์  4 คร้ัง 

(4) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Company Visit) 102 คร้ัง 

(5) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Roadshow)   5 คร้ัง 

(6) การพบนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)   5 คร้ัง 

(7) การแถลงข่าวผลประกอบการ 6 คร้ัง 

(8) การส่งข่าวและภาพกิจกรรมใหแ้ก่ส่ือมวลชน 29 คร้ัง 

(9) การนาํผูถื้อหุน้และนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมกิจการ 1 คร้ัง 

(10) การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน 1 คร้ัง 

(11) การจดันิทรรศการ  4 คร้ัง 

(12) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 11 คร้ัง 

(13) สถิติการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (เฉล่ียต่อเดือน) 10,900 คร้ัง 

 (วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 131,211 คร้ัง) 

9.2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ          
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือผูถื้อหุน้สถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการปฏิบติัท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ กาํหนดให้ใชช่้องทางของ ตลท. 
เป็นช่องทางหลกัและกาํหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็น
ผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัจดัใหมี้ช่องทางติดต่อส่ือสารเพิ่มเติม เช่น เวบ็ไซต ์เป็นตน้ อีกทั้งผูถื้อหุน้
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สามารถติดต่อขอรับขอ้มูลไดจ้ากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น สาํนกังานเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองคก์ร
สัมพนัธ์ และส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

2) การจัดทาํเอกสาร 2 ภาษา 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทุกรายการ 
ทั้งการเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชุม การแจง้ข่าวแก่ส่ือมวลชน และขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกนัทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือ
บุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

นับตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2551 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
เสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ ตามขอ้เสนอแนะของ ตลท. มาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2556 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุน้ผา่นช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 โดยระบุรายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการ กระบวนการในการพิจารณาดาํเนินการช่องทางการ
เสนอเร่ือง และใหเ้วลาผูถื้อหุน้พิจารณาดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 รวมระยะเวลา 4 
เดือน อยา่งไรกต็ามเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้  

4) การมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าประชุมแทน 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นด้วยตนเอง 
สามารถมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมแทนได ้บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉันทะจดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบ ตามท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์คือ 
แบบ ก. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะแบบทัว่ไป แบบ ข. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ี
ละเอียดชดัเจนตายตวั และแบบ ค. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น และผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ
ทั้ง 3 แบบ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย หรือผูถื้อหุ้นจะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบอ่ืน หรือจดัทาํ
ข้ึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรกไ็ด ้

บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระของบริษทัฯ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมขอ้มูลของ            
แต่ละคนระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเร่ืองท่ีบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู ้
ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนได ้ซ่ึงในการประชุมคราวดงักล่าวมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 249 ราย และมอบฉนัทะใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทน
จาํนวน 14 ราย 
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5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

บริษทัฯ  กาํหนดให้ใช ้บ ัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น
สาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และ
ในการเลือกตั้งกรรมการไดแ้ยกลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงไวต้รวจสอบและอา้งอิง 

6) บริษัทฯ ไม่มกีารเพิม่เร่ืองเพือ่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากทีแ่จ้งไว้แล้ว 

คณะกรรมการฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจ โดยยดึถือหลกัการท่ีจะไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ ท่ีไม่ไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิมเติม แต่หากผูถื้อหุ้นมีความจาํเป็น  ก็สามารถเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาไดโ้ดย
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่มีการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจาณาเพ่ิมเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2556 

7) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

การจดัทาํรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ถือเป็นหนา้ท่ี
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

8) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Insider Trading) โดยไดก้าํหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคาํสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือ
ปฏิบติัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน นบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัฯ  รวมทั้งไดป้ระกาศใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน 
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ทราบภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยด์ว้ย ซ่ึงมาตรการหลงัน้ีไดมี้การปฏิบติัมา
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบนั 

ตลอดปี 2556 ไม่มีกรณีร้องเรียนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการ
กล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนด หรือการใชข้อ้มูล
ภายในเพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

9.3  บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 

1) นโยบายเกีย่วกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ยึดหลกัการ "ส่งเสริมกาํกบัดูแลให้มัน่ใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อาทิ ลูกคา้ 
ลูกจา้ง คู่คา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่ง ผูส้อบบญัชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ ไดรั้บการคุม้ครองและ
ปฏิบติัดว้ยดี" ตามท่ีไดป้ระกาศในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีดีนับตั้งแต่ปี 2546 และต่อมาในปี 2550 ไดมี้ประกาศ
นโยบายเป็นการเฉพาะสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มต่างๆ โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในบริษทัฯ และบน



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 125 

 

เว็บไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย นโยบายเก่ียวกับผูถื้อหุ้น นโยบายเก่ียวกับพนักงาน นโยบายเก่ียวกับสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และนโยบาย 5ส เป็นตน้ (นโยบายเหล่าน้ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย) ในรอบปี 2556 บริษทัฯ มีการ
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการและนโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

‐ ผู้ถือหุ้น มีการติดตามกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพแก่ผูถื้อหุ้น การส่งเสริมใหผู้ถื้อ
หุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสําคญั รับทราบการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทัฯ และติดตามการปฏิบติัของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร การจดัให้มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ดงั
รายละเอียดท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหัวขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ทาํให้ไม่มีขอ้ร้องเรียนใดๆ 
เก่ียวกบัการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น รวมทั้ งไม่มีการกระทาํความผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน 

‐ พนักงาน  บริษทัฯ ตระหนกัเสมอว่า พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งใน
การขบัเคล่ือนให้บริษทัฯ สามารถดาํเนินงานได้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย จึงกาํหนดนโยบายเก่ียวกับพนักงานท่ี
ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมและการดาํเนินงานต่างๆ ในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมของพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม
องคก์รท่ีตอบสนองทิศทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าแก่กิจการควบคู่ไปกบัการเพ่ิมกาํลงั
การผลิต   

 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างตําแหน่งงาน ในช่วงปลายปี 2556 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาทบทวน
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจยักระทบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยมีการปรับวิสัยทัศน์และพนัธกิจด้วย และจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือ
ขบัเคล่ือนไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 โครงสร้างค่าตอบแทน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ โดยเทียบเคียงกบัการปฏิบติัของบริษทัชั้นนาํในธุรกิจประเภทและขนาด
ใกลเ้คียงกนั 

 สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพและการสมทบเงินเขา้
กองทุนในอตัรากา้วหนา้ตามระยะเวลาในการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ดูแลสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน อาชีวอนามยั และความปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือให้พนกังานมีหลกัประกนัท่ีดี 
มีความมัน่คง มัน่ใจ และพร้อมอุทิศตนให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีท่ีสุดตามภารกิจและ
ความรับผดิชอบ 

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กําหนดกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทศันคติท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บริษทัฯ มีกาํลงัคนท่ีเหมาะสมทั้ง
ในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
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 การพัฒนาความรู้  ทักษะ และความสามารถ  กาํหนดแผนพฒันาบุคลากรประจาํปี สําหรับ
พนักงานทุกระดบัอย่างทัว่ถึง ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์ความรู้ ทกัษะ 
พฤติกรรม และแรงจูงใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสร้างเสริมศกัยภาพเพ่ือการเจริญกา้วหนา้ตามวิชาชีพอยา่งเหมาะสม 
ประกอบดว้ยการฝึกอบรมภายใน (In house training) การส่งไปฝึกอบรมในหลกัสูตรภายนอก 
(Public training) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แผนการฝึกอบรมรายตาํแหน่ง การ
ฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง การดูงาน  และการสับเปล่ียนหมุนเวียนเพ่ือเรียนรู้งานท่ี
หลากหลายข้ึน เป็นตน้ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  กาํหนดให้มีการดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี โดยผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชากาํหนดเป้าหมายร่วมกนัเป็นการล่วงหน้า และนาํผลการประเมินมา
เช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีตามความเหมาะสม  

 การเจริญเติบโตและความก้าวหน้า บริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างตาํแหน่งงาน เพ่ือเป็นเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่งเสริมใหพ้นกังานมีโอกาสเจริญกา้วหนา้ตามความสามารถ มี
การพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน ทั้งสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core 
Competency) อนัไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การทาํงานเป็นทีม 
คุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างสายสัมพนัธ์ และสมรรถนะในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ 
(Functional Competency) เช่น ความเขา้ใจเชิงธุรกิจ การแกปั้ญหาและสร้างโอกาส การบริหาร
ความเส่ียง ความคิดเชิงภาพรวม การส่ือสารโนว้นา้วจูงใจ ความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลาง 
เพ่ือพฒันาพนกังานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ใหมี้ความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบงานในตาํแหน่ง
ท่ีระดบัสูงข้ึน และความพร้อมท่ีจะรองรับภารกิจ สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจใน
อนาคตดว้ยภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม   

 การเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานประจําต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้จัดทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานประจาํต่างประเทศ ท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศนั้นๆ กฎหมาย 
มารยาทสังคม วฒันธรรม ประเพณี ภาษา ขอ้พึงปฏิบติัและระมดัระวงั แผนช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและเป็นคู่มือของพนกังานท่ีไดรั้บการคดัเลือกส่งไปปฏิบติังานในประเทศ
ท่ีบริษทัฯ มีโครงการลงทุน มีการฝึกอบรมภาษาทอ้งถ่ิน เพ่ือใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนั เป็นตน้ 

 การส่ือสาร จดัให้มีระบบส่ือสารภายในเพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ และรับทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอท่ีเป็นประโยชน์จากพนกังาน ไดแ้ก่ ระบบ
อินทราเน็ตซ่ึงไดพ้ฒันาให้สามารถรองรับและเช่ือมโยงกบัระบบ E-learning และระบบการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ท่ีจะนาํเขา้ใชง้านต่อไป การประชุมภายใน
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยการประชุมในระดบัต่างๆ ตามภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนการ
ประชุมผูบ้ริหารกบัพนกังาน ซ่ึงกาํหนดใหมี้ข้ึนเป็นการประจาํ และนบัตั้งแต่ปี 2553 ไดมี้การจดั
ประชุมระหวา่งสายงานอยา่งไม่เป็นทางการข้ึน โดยใชช่ื้อวา่ "Synergy Meeting" เพ่ือเป็นอีก
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ช่องทางหน่ึงท่ีสาํคญัมากในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค
ใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ร่วมได้
อยา่งอิสระ และยดึหลกัการผนึกกาํลงัเพ่ือความเขม้แขง็ขององคก์รอีกทางหน่ึง 

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน
โดยให้มีการเลือกตั้ง "คณะกรรมการสวสัดิการ" เพ่ือเป็นตวัแทนพนักงานตามขอ้กาํหนดของ
กฎหมาย มีการเลือกตั้ง "คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน" และจัดตั้ง "คณะทาํงานกิจกรรม 5 ส" ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากทุกสายงานร่วมกนั
กาํหนดนโยบาย วางระบบและมาตรการต่างๆ ติดตามดูแลการปฏิบติั ประเมินผลและพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  โดยมีการจดัทาํคู่มือความปลอดภยั คู่มือการใชอ้าคาร 
จดักิจกรรมวนัแห่งความปลอดภยัประจาํปีภายใตห้วัขอ้ "Safety in all we do" การฝึกซอ้มอพยพ
หนีไฟ กาํหนดมาตรการด้านการจราจรภายในพ้ืนท่ี การตรวจสอบสภาพอาคาร แสงสว่าง 
ความช้ืน และคุณภาพอากาศ การรณรงคก์ารใชไ้ฟฟ้าและนํ้าประปาอยา่งประหยดั เป็นตน้ 

 การส่งเสริมจิตอาสา  เพ่ือสร้างความสมคัรสมานสามคัคี การทาํงานเป็นทีม และสร้างสมดุลระหวา่ง
ชีวติการงานและชีวติส่วนตวั ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและสังคม บริษทัฯ ไดจ้ดั
กิจกรรมพนกังานจิตอาสาเพ่ือบาํเพญ็สาธารณประโยชน์และสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการทาํกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 3 วนั มีการจดัตั้ง "คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม" และ
ชมรมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ชมรมสุขภาพ ชมรมกีฬา เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนโครงการและกิจกรรมของชมรม 

 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System: HRIS) บริษทัฯ ได้
พฒันาระบบและเป็นผลให้ขั้นตอน กระบวนการ และการประสานงานต่างๆ ในงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน บริษทัฯ ได้พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นต่างๆ อาทิ การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทาํงานไดใ้นช่วงท่ีเกิด
ปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดบั การเพ่ิมขีดความสามารถของอุปกรณ์ให้ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และมีจาํนวนมากยิง่ข้ึน  พฒันาระบบ SAP ซ่ึงเป็นโปรแกรมบริหารจดัการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือให้สามารถเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและความถูกตอ้งแม่นยาํของ
ขอ้มูลในการใชง้านร่วมกนั นาํระบบจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Document) เขา้ใชง้านใน
สาํนกังานเพ่ือลดปริมาณการใชก้ระดาษ และเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ จดัทาํ
โครงการศูนยส์าํรองขอ้มูลระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เพ่ือลดความเส่ียง
การสูญเสียขอ้มูลสาํคญักรณีเกิดปัญหากบับริษทัใดบริษทัหน่ึง เป็นตน้ 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหวา่งพนกังานและบริษทัฯ ไม่มีอุบติัเหตุจนถึงขั้นตอ้งหยุด
งานในบริษทัฯ และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการ
แรงงาน ประจาํปี 2556 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 
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‐ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  นโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสาํคญัในการส่ือสารเพื่อการอยูร่่วมกบัชุมชนในลกัษณะ "เพ่ือนบา้นท่ีดี" การพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและย ัง่ยืน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน
ตลอดจนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวติ   

 การทําความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยสําคญัปัจจัยหน่ึงท่ีจะเก้ือหนุนหรืออาจเป็น
อุปสรรคต่อการดาํเนินงาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ึดถือหลกัการ "เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา" ตามแนว
พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เป็นแนวคิดในการดาํเนินการ มีการเขา้ร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียน
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีประกอบกิจการ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งกิจการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ทั้งโครงการหรือกิจกรรมท่ี
กลุ่มบริษทัฯ ริเร่ิมดาํเนินการและเขา้ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน หน่วยงานปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หน่วยราชการ และองคก์รต่างๆ 

 "โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เป็นโครงการหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2556 บริษทัฯ ยงัคงสานต่อโครงการร่วมกบักรมป่าไม ้ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 6 และเป็นปีแรกของการดาํเนินงานโครงการระยะท่ี 2 (ปี 2556-2560) โดยไดจ้ดัการ
ประกวดป่าชุมชนถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
สัมมนาเครือข่ายผูน้าํป่าชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ และต่อยอดประสบการณ์ชุมชนท่ีมีความ
เข้มแข็ง  กิ จกรรม ค่าย เย าวชนกล้ายิ้ ม เ พ่ือปลูก ฝั ง จิตสํ า นึกการอนุ รักษ์ ป่ าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น โครงการดงักล่าวช่วยตอบสนองความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการ
ท่ีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์จะช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนดว้ย  

 "โครงการการศึกษาเสริมทกัษะสร้างอาชีพ"เป็นโครงการท่ีบริษทัฯร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จดัทาํข้ึนตั้งแต่ปี 2554 เพ่ือ
ยกระดบัช่างฝีมือแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างเช่ือม และช่างกลโรงงาน เพ่ือรองรับการพฒันา
ประเทศ ในปี 2556 บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาและครูอาชีวศึกษาของ สปป. ลาว 
จาํนวน 11 ทุน 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมโดยยึดมัน่ตามนโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาโดย
ตลอด และไม่มีกรณีพิพาทใดๆ เก่ียวกบัผลกระทบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (ผูส้นใจ
สามารถศึกษารายละเอียดโครงการและกิจกรรมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ไดจ้ากรายงานความยัง่ยืน และ
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) 

‐ ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  นับตั้งแต่ปี 2553 บริษทัฯ ไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติัสําหรับพนักงาน
และผูดู้แลระบบ โดยไดป้ระกาศ "นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์" เพ่ือให้การใชง้านระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อกาํหนดของ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไดด้าํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และการ
ป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่าย มาโดยลาํดบั 
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‐ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น  แมว้า่จะยงัไม่มีการประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะสาํหรับ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่ง ผูส้อบบญัชีอิสระ และหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่บริษทัฯ กต็ระหนกัอยูเ่สมอถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บหรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยไดก้าํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ต่อผูมี้
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจตั้ งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ (รายละเอียดปรากฎใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) 

2) การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาและดาํเนินการอยา่ง
รอบคอบ รวมถึงจดัให้มีมาตรการป้องกนัหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการฯ 
จึงไดป้ระกาศ "นโยบายการบริหารความเส่ียง" และจดัตั้ง "คณะกรรมการบริหารความเส่ียง" ตั้งแต่ปี 2546 (รายละเอียดดงั
ปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการและปัจจยัความเส่ียง) 

3) แนวทางการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญการยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม และการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในการ
ประกอบธุรกิจ โดยการจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับคณะกรรมการฯ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เช่น การไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี
ของบริษทัฯ  อีกทั้งยงักาํหนดให้ “คุณธรรมและจริยธรรม” (Integrity) เป็นหน่ึงในสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
พนกังานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสาํคญัของบริษทัฯ จะตอ้งมีการลงนามสัญญารักษาความลบั และในฐานะบริษทัจด
ทะเบียน บริษทัฯ มีขอ้ห้ามเก่ียวกบัการใช้ขอ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ให้มีการรายงานการถือครองและการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ใหมี้
การรายงานการมีส่วนไดเ้สียตามขอ้กาํหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ การมอบ
อาํนาจตามลาํดบัชั้นไวช้ดัเจน ไดแ้ก่ ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การบญัชี งบประมาณ การเงิน และการบริหารงานบุคคล เป็น
ตน้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ อย่างแทจ้ริง โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอทุกปี และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้
เบาะแสหากสงสัยหรือพบการกระทาํผดิ ตามรายละเอียดท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้การร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

4) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารและแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องมายงักรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือสั่งการให้มีการตรวจสอบขอ้มูลและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ไดโ้ดยตรงหรือใชช่้องทางท่ีบริษทัฯ จดัให ้
ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงสามารถติดต่อเลขานุการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ และ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรืออาจใชช่้องทางอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสม  
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สาํหรับภายในองคก์รนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกขข์องพนกังานท่ีเห็นวา่มี
การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุม้ครองผูร้้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือ
พยานหลกัฐานเก่ียวกบัการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผูพิ้จารณาคาํร้องทุกขด์ว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ
บริษทัฯ ไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์วด้ว้ย  

5) แนวปฏิบัติในการทาํรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการจัดการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ไวใ้นระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัวา่ ในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการซ่ึง
มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น  ซ่ึงได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุม
คณะกรรมการฯ มาโดยตลอด 

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํกบัดูแลให้
การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในดา้นราคาและเง่ือนไขท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกนัหากทาํรายการกบัธุรกิจทัว่ไปอ่ืนๆ และให้มี
การเปิดเผยการเขา้ทาํรายการให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 
คณะกรรมการฯ ไดอ้นุมติัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัการทาํรายงานเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะโดยทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินคร้ังละ 30 ลา้นบาท 
และให้รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6) การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการฯ ได้กาํหนด "แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร" และให้
กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเกบ็และจดัส่ง
สาํเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาผูมี้ส่วน
ไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการทาํธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และทาํให้สามารถ
ตดัสินเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม 

7) มาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

มาตรฐานการดาํเนินงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล อาทิ มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นส่ิงท่ีกลุ่มบริษทัฯ ส่งเสริมให้นาํเขา้ใชง้านและมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โรงไฟฟ้าราชบุรี
เพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า โรงไฟฟ้า
เสาเถียร  

8) การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในลาํดบัตน้ๆ ตามท่ีกาํหนดในนโยบาย
เก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การดาํเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพฒันาและดาํเนินโครงการ
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ของบริษทัฯ กล่าวคือ ในช่วงการพฒันาโครงการไดมี้การศึกษารายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางดา้นเทคนิคควบคู่ไปกบั
การศึกษาขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือจดัทาํแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน
และขอ้มูลหลกัในการส่ือสารของโครงการ การจดักิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจโครงการและการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในเร่ืองต่างๆ ภายใตข้อ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ในระหว่าง
งานก่อสร้างโครงการมีการส่ือสารทาํความเขา้ใจใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงาน และนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง จนถึงช่วงท่ีโครงการมีการดาํเนินงานแลว้ก็ยงัคงมีการติดต่อส่ือสารอยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอกบั
ชุมชน มีการรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดริ้เร่ิมให้มี "คณะกรรมการผู้ตรวจการส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี" 
ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากชุมชน ผูน้าํชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจงัหวดั ทาํหนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบ
การดาํเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าราชบุรี 
ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงานกบัโรงไฟฟ้า 
รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้เทจ็จริง ปัญหาหรือประเดน็ท่ีอาจเป็นปัญหา ขอ้เสนอแนะจากชุมชน ซ่ึงเป็นช่องทางสาํคญัอีก
ทางหน่ึงในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

9.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) ประเภทของข้อมูลทีท่ําการเปิดเผย 

ขอ้มูลท่ีเปิดเผย มีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เป็นขอ้มูลรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 
(Periodic Report) และขอ้มูลท่ีเปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ครบถว้นและ
เพียงพอสาํหรับผูรั้บสารท่ีจะสามารถใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจลงทุน  

2) คุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเผย ประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพียงพอ และทนักาล และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหัวขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน ดงัปรากฏในหวัขอ้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งเสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
คณะกรรมการฯ จึงไดมี้การกาํกบัดูแลและติดตามให้ผูรั้บผิดชอบตามท่ีกาํหนดไม่เพียงแต่ทาํการเปิดเผยสารสนเทศใน
ระดบัขั้นตํ่าท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดเท่านั้น แต่ยงัให้เน้นความสําคญักบัความเสมอภาคของผูล้งทุนในการรับรู้
สารสนเทศอีกดว้ย 

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดผูรั้บผิดชอบการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจน และใช้ช่องทางการ
เปิดเผยขอ้มูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนั้น ไดจ้ดัให้มีเวบ็ไซต์ การ
แถลงข่าวผลประกอบการการประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การส่งข่าวแก่ส่ือมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและใน
ต่างประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุน้ 
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4) งานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ  ได้จัดให้มี  “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์”  เป็นหน่วยงานประจําท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบการ
ติดต่อส่ือสารและใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร และจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ 
กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
รวมถึงการจัดทาํแผนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เขา้ร่วมในการดาํเนินงานอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงาน ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและ
ช้ีแจงตอบข ้อซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หล ักทรัพย ์ รวมทั้ งการพบนักลงทุนทั้ งในประเทศและใน
ต่างประเทศ สาํหรับการติดต่อส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องบริษทัฯ ทาง
โทรศพัทห์มายเลข 02 794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 02 794 9888 ต่อ 9841 เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ratch.co.th และ
ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี ir@ratch.co.th 

5) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผู ้บริหาร รวมทั้ งเปิดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผูบ้ริหารแยกประเภท
ค่าตอบแทน นอกจากน้ีในแบบ 56-1 ฉบบัน้ียงัไดเ้พ่ิมเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของพนกังานไวด้ว้ย (รายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) 

9.5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ในการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมาไดย้ดึถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์
ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการทุกคนจึงตระหนกัในหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ
และเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์
ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหนา้ท่ีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of 
Care) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส (Duty of 
Disclosure)  

‐ บทบาทในการกาํหนดนโยบายและทศิทางในการดาํเนินงาน 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งในการบริหารจดัการสู่การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืของบริษทัฯ 
คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารในการจดัทาํและประกาศนโยบายต่างๆ ดงักล่าวแลว้ในหวัขอ้จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้
กาํหนดให้มีการส่ือสารวิสัยทศัน์ เป้าหมายและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบ
และเขา้ใจทัง่ทั้งองคก์ร นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดใหมี้การทบทวนเป็นประจาํทุกปี หรือตามสถานการณ์ท่ีจาํเป็น 
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ในการพิจารณากาํหนดแผนกลยทุธ์ คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัพิจารณาขอ้มูลต่างๆ 
อยา่งละเอียดรอบดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะและโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการ
ลงทุน ผลการดาํเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบติัเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร การเงิน การเลือกใชก้ลยุทธ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ และขอ้มูลลูกคา้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า ปัจจยัภายนอกสาํคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
นโยบายภาครัฐ อตัราการเติบโตของความตอ้งการไฟฟ้า ราคานํ้ ามนัดิบ ขอ้จาํกดัเร่ืองทรัพยากรการผลิต (เช้ือเพลิงและ
เทคโนโลยี) ขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจัยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ากบัเศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ รวมถึงทางเลือกการกาํหนด
เป้าหมายเพ่ือบรรลุวสิัยทศัน์ 

‐ บทบาทในการติดตามและกาํกบัดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร คณะกรรมการฯ ไดติ้ดตามตรวจสอบ
การดาํเนินกิจการของฝ่ายบริหารและของบริษทัฯ โดยใหมี้การทบทวนนโยบาย ดูแลใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึงสู่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตลอดจนการแถลงผลการปฏิบติัและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีใชใ้นบริษทัฯ ใน
รายงานประจาํปี 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารนาํเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจาํ 
ไดแ้ก่ รายงานรายเดือน (เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานความกา้วหนา้โครงการท่ีบริษทัฯ 
เขา้ลงทุน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัฯ งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ รายงานพลงังานไฟฟ้า
สูงสุด และพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย ราคาหุ้นหมวดพลงังาน) รายงานรายไตรมาส (เช่น 
รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส) รายงานรายปี (รายงานงบการเงินประจาํปี การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการฯ แต่งตั้งข้ึน  

ในกรณีท่ีมีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสาํหรับกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีสามารถควบคุม
ไดจ้ะมีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย แลว้เร่งรัด ติดตาม แกไ้ข ส่วนกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้ใหมี้การทบทวนปรับแผนงานและกาํหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน 

นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการดาํเนินงานในงานประจาํโดยฝ่ายบริหารแลว้ ช่องทาง
และกลไกสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการติดตามการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ และการประชุมผูบ้ริหารภายในบริษทัฯ ท่ีกาํหนดให้มีการประชุมประจาํทุกเดือน ประกอบดว้ย
การประชุมผูบ้ริหารระดบัสูง และการประชุมผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานรับทราบ ป้องกนั 
แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินงาน นอกจากน้ีไดก้าํหนดให้พนกังานระดบัผูจ้ดัการส่วนซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบั
ตน้เขา้ร่วมในการประชุมผูบ้ริหารภายในบริษทัฯ เป็นประจาํทุก 3 เดือนดว้ย 

‐ บทบาทในการกาํหนดเปลีย่นแปลงทีจ่ําเป็นและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา 

คณะกรรมการฯ  มีบทบาทสําค ัญในการกาํหนดหรือทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จาํเป็น
สาํหรับองคก์ร เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร แผนธุรกิจของบริษทัฯ การกาํหนดเกณฑ์ประเมินผลและตวัช้ีวดัผลการ
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ดาํเนินงานประจาํปีของบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ท่ีในการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งรอบดา้น
ก่อนการตดัสินใจ 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดทิศทางให้เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ให้ความสาํคญักับพลงังานสะอาด (Green Energy) และการติดตามขอ้กาํหนดและการดาํเนินการเร่ือง Carbon Credit 
ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีสาํคญัของกิจการพลงังานในอนาคต 

คณะกรรมการฯ มีบทบาทสําคญัในการให้คาํแนะนาํเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษทัฯ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปฝ่ายบริหารนาํเสนอ ในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และในเร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นและอ่อนไหว คณะกรรมการฯ 
จะมอบหมายกรรมการเขา้พิจารณาและดาํเนินการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งละเอียดรอบคอบ กรรมการท่ีมาจากภาครัฐช่วย
ให้ความกระจ่างเก่ียวกับนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ทาํให้บริษทัฯ มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของ
ขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้และทาํใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน ในขณะท่ีกรรมการท่ีมาจากภาคเอกชนช่วยใหแ้ง่คิดในการ
ดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการไดใ้ห้คาํแนะนาํแก่บริษทัฯ ตามความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น 
วิศวกรรม บญัชี ภาษี กฎหมาย เป็นตน้ และกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายไปเป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมทุน ไดรั้บนโยบายจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนดาํเนินงานสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั 

การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คณะกรรมการฯ กาํหนดใหมี้การประชุมกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารระหว่างกนัเองอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อให้กรรมการไดพ้ิจาณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ฯ ฝ่ายบริหาร และบริษทัฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้
ร่วมดว้ย โดยแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รับทราบผลการประชุมดว้ย และไดน้าํผลการพิจารณามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงานของคณะกรรมการฯ 

นอกจากน้ีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกันในระหว่างกรรมการด้วยกัน และระหว่าง
กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงรวมถึงการเขา้ร่วม
กิจกรรมของบริษทัฯ เช่น กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใตโ้ครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ กิจกรรม
สันทนาการท่ีบริษทัฯ จดัข้ึนเน่ืองในโอกาสต่างๆ  

2) การจัดการและป้องกนัความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ รวมทั้งให้มีการปฏิบติัและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดมาตรการในการ
จดัการและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมถึงการกาํกบัดูแลการดาํเนินการต่างๆ เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผล  

3) การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 นบัตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Self Assessment) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํผลการประเมิน รวมทั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป  ประกอบดว้ยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคญัต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
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บริษทัจดทะเบียน ไดแ้ก่ ความพร้อมของคณะกรรมการ การกาํหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจดัการความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน การ
ประชุมคณะกรรมการ และการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  

ในปี 2556 เป็นปีแรกท่ีไดเ้ร่ิมใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุก
คณะ โดยเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะเก่ียวกบัความพร้อมของคณะกรรมการ  ความครบถว้นของการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และการดาํเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนาํส่งเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหนา้เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอ) ระหวา่งการประชุม (การนาํเสนอขอ้มูลและประเดน็สาํคญั 
การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม และการลงมติของท่ีประชุม) และหลงัการประชุม (การจดัทาํ นาํส่ง และจดัเกบ็รายงานการ
ประชุม) 

ในการประเมินผลของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ ไดก้าํหนดเกณฑ์
การประเมินผลเป็น 4 ระดบัตามระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินโดยกรรมการแต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และ
พอใช ้ปรากฏผลการประเมินในปี 2556 เป็นดงัน้ี 

-  คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก และการประเมินรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) อยูใ่นระดบั ดีมาก 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 

-  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก 

-  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก 

-  คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดีมาก  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทน  ได้ทาํการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของผูบ้ ริหารระดับสูงทุกปี  โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีไดท้าํความตกลงร่วมกนัไวต้ั้งแต่ตน้ปี  ในปี 2556 แบ่งเกณฑว์ดัผลเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนและพฒันา
ธุรกิจ ดา้นการกาํกบัดูแลบริษทัในเครือ ดา้นบริหารการเงิน และดา้นบริหารองค์กร มีนํ้ าหนักท่ีกาํหนดในแต่ละดา้น
แตกต่างกนัออกไป และไดน้าํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย 
นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินดา้นศกัยภาพและการบริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและการปฏิบติัตามกลยทุธ์ การ
วางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และคุณลกัษณะส่วนตวั 
สาํหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง  

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย) ได้รับการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัเป้าหมายและผลประกอบการ ระดบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย อยูใ่นลกัษณะ



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 136 

 

เทียบเคียงได้กับมาตรฐานหรือระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ งสามารถดึงดูดและสร้าง
แรงจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อความสาํเร็จของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัโดยเช่ือมโยงกบัการประเมินผลการปฏิบติังานตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดไวล่้วงหนา้ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัการพิจาณาค่าตอบแทนสาํหรับ
กรรมการ  ในระหวา่งการประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ร่วมในการ
พิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงตามผลการประเมิน โดยประธาน
กรรมการไดแ้จง้ผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารปรากฏใน
หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) 

4) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการฯ มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ โดยในการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบท่ีครอบคลุมลกัษณะธุรกิจ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการดาํเนินงานทางการเงินและความกา้วหน้าของ
โครงการลงทุน หนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค ์หนงัสือรับรอง ขอ้บงัคบั ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษทัฯ รายงานประจาํปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน และขอ้มูลการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด (Compliance Database) 

คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดจ้ดัให้เขา้ร่วมในการสัมมนาท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัวิทยาการพลงังาน เป็นตน้ 
(รายละเอียดการเขา้รับการอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนของกรรมการปรากฏในขอ้มูลกรรมการบริษทั) 

ฝ่ายบริหารได้จัดทาํสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกับขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของ
หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบประกาศ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั และหนงัสือเวียนต่างๆ ทั้ง
ท่ีออกใหม่และท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลท. อยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการฯ ยดึหลกัการปฏิบติัท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงาน
กาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด และฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ
ประกาศ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั และหนงัสือเวียนต่างๆ ทั้งท่ีออกใหม่และท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดยสํานกังาน ก.ล.ต. และตลท. 
อยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดส่้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเลขานุการ
บริษทัหลกัสูตรเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัสูตรเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
หลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยหน่วยงานและสถาบนัต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจการทาํงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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5) แผนสืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการฯ กาํหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการจดั
ให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) อยา่งไรก็ตามการสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นั้น เป็นไปตาม
นโยบายของผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ท่ีจะคดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ. ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษทัฯ เสนอคณะกรรมการฯ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทน พิจารณาแต่งตั้ง 

แผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัอ่ืนๆ ไดมี้การพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยทาํการวิเคราะห์
สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบติัท่ีคาดหวงัสําหรับตาํแหน่งต่างๆ เพ่ือทาํการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูท่ี้มี
คุณสมบติั เพ่ือมีการพิจารณาเล่ือน ลด ปลด ยา้ย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษทัฯ ทั้ งใน
ปัจจุบนัและอนาคต (รายละเอียดการจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งไดก้ล่าวถึงแลว้ในหัวขอ้บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย-
พนกังาน)  

6) การจัดสรรเงนิสํารองสําหรับความสูญเสียจากการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการและผู้บริหารโดยสุจริต 

กรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือเป็นหนา้ท่ีโดย
ฐานะและตาํแหน่งเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ รวมทั้งการไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนตามท่ีไดรั้บคาํสั่ง กรณีมีการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายอนัเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ รับผิดชอบในการจดัการดาํเนินการต่อสู้ทางคดี
จนคดีถึงท่ีสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณปีละ 2 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรับความสูญเสียดงักล่าว ในกรณีท่ี
พบวา่เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงกระทาํไปภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยชอบ ไม่วา่การกระทาํนั้นจะเกิดข้ึนในสมยัปัจจุบนัหรือใน
อดีต ยกเวน้การกระทาํท่ีเป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน และจะเรียกค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดในการต่อสู้ทางคดีคืนจากกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีฉอ้ฉลหรือทุจริตนั้น 

9.6 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1) นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

เพ่ือให้กลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานสากล เป็นท่ี
ยอมรับและสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะ
ดาํเนินธุรกิจด ้วยสํานึกความรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงาน  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยสุจริตและเสมอภาค 
ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมพฒันาการปฏิบติัท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน และความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลกัในการกาํกบัดูแลกิจการ และส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการและดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และประกาศ “นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัทฯ” เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบายใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายอ่ืนๆ เพ่ือใหมี้แนวทางปฏิบติัครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น นโยบายเก่ียวกบัพนักงาน นโยบายเก่ียวกบัสังคมและ
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ส่ิงแวดล้อม และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และนโยบาย 5ส (นโยบายทุกฉบบัเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) และ
ยงัให้มีการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์
และขอ้กาํหนดท่ีจะใชร่้วมกนัของบริษทัจดทะเบียนในอาเซียนต่อไป 

2) จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

เพ่ือเป็นกรอบพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละขอ้พึงปฏิบติัของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ต่อเจา้หน้ี คู่
คา้ คู่แข่งทางการคา้ ชุมชนและสังคม ภาครัฐ ส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการฯ จึงไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณทางธุรกิจไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ประกอบดว้ยเอกสาร 3 ฉบบั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณบริษทั จรรยาบรรณผูบ้ริหาร และจรรยาบรรณพนกังาน ซ่ึง
ไดป้ระกาศใชม้าอยา่งต่อเน่ืองนับตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัฯ เม่ือปี 2543 และไดท้บทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถตอบสนองวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย รวมทั้ง
ส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ (จรรยาบรรณทั้ง 3 ฉบบั เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) 

3) การส่ือสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกและความผกูพนัท่ีจะปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมเขา้ทาํงานและ
ปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานและกรรมการใหม่ทุกคนจะไดรั้บเอกสารจรรยาบรรณ นอกเหนือจากเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือ
และเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ี และมีการลงช่ือรับทราบ มีการส่ือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยถ่ายทอด
แนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงสู่พนักงานทุกระดบัอย่างทัว่ถึง รับทราบปัญหา ขอ้ขดัขอ้งและ
ขอ้เสนอต่างๆ จากพนกังาน เพ่ือพิจารณาดาํเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีขององคก์ร ผา่นช่องทางในการส่ือสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหแ้ก่
สาํนกังาน ไดแ้ก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพนกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึง 
และการส่ือสารในการประชุมภายในระดบัต่างๆ ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบ ัติภายใต้
แผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมขอ้เสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับ
หน่วยงานต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกาํหนด” (Compliance Database) จดัส่งใหก้รรมการและจดัเกบ็ใน
ระบบข้อมูลภายใน ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการ
เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดอยูต่ลอดเวลา 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้
กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเกบ็และส่งสาํเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
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4) ค่านิยมร่วม 

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืนและสามารถธํารงความเป็น
บริษทัชั้นนาํในธุรกิจนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมัน่เอาใจใส่ในการปฏิบติังาน การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ การจดัให้มี
ระบบการบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การยดึมัน่ในจริยธรรมและคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ความสําคญัในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติท่ีซ่ือตรง 
จริงใจ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการรักษาความลบั ผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
ตลอดจนการใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัพฒันาการเร่ืองดงักล่าว
เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัของคณะกรรมการฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จากนั้นจึงไดเ้สริมสร้าง “ค่านิยมร่วม” ซ่ึงสอดรับกบัทิศทางการเติบโตของ
บริษทัฯ ตามแผนธุรกิจท่ีมีการปรับเปล่ียน ไดแ้ก่ Reliability, Accountability, Trust, Challenge และ Happiness  

ตลอดปี 2556 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ 

9.7  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได ้รับแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง         
คราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซ่ึงประกอบดว้ย   

1) เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) นายสาธิต รังคสิริ  กรรมการตรวจสอบ 

3) นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ  กรรมการตรวจสอบ 

4) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา  กรรมการตรวจสอบ 

5) นายพรชยั จาํนงคเ์ดช ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการ
ปฏิบติั รวมถึงงบการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรงและมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยสรุป ไดแ้ก่ การสอบทาน
ให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด
ของ ตลท. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ การพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือ
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. การจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อม
ความเห็นท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพิจารณาและทบทวน
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ และการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําค ัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการฯ เพ่ือดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ สาํหรับรายงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวขอ้
รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ 3 ปี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ย  

1) นายตระกลู วนิิจนยัภาค  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน  

2) นายทรงภพ พลจนัทร์  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน  

3) นายพนูสุข โตชนาการ  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน  

4) นายพงษดิ์ษฐ พจนา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง และมี
อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง (หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ของกลุ่มบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ การกาํหนดวิสัยทศัน์
และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ การดูแลใหค้ณะกรรมการของกลุ่มบริษัท
ฯ  มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร  รวมถึงให้มีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป การกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ มีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ท่ี
เหมาะสม และประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ การคดัเลือก
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ การจดัให้มี
แผนสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญั การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และอิงกับผลการ
ปฏิบติังาน เพ่ือให้สามารถชักนาํ รักษาไว ้และจูงใจบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ การกาํหนด
แนวทาง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจาํปีท่ีเก่ียวโยงกนั แผนธุรกิจท่ีร่วมกาํหนดไว ้เพ่ือพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้ความสาํคญักับ
การเพ่ิมของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย รวมทั้งการเปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการ
กาํหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ไวใ้นรายงานประจาํปี
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ของบริษทัฯ (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้น
ระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ สําหรับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหวัขอ้รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับแต่งตั้ งจากคณะกรรมการฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย  

1) พลตาํรวจโทถาวร จนัทร์ยิม้  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

2) นายสุวทิ คงแสงภกัด์ิ  กรรมการบริหารความเส่ียง 

3) นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย กรรมการบริหารความเส่ียง  

4) นายสุทีป ธรรมรุจี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง และมีอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ การพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียง
ดา้นการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการฯ ใหค้วามเห็นชอบ 
การกาํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเส่ียงของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม การดูแลและติดตามการ
ปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการฯ การกาํหนดเกณฑว์ดั
ความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับได ้การกาํหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อ
สภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการฯ อยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหารการดาํเนินงาน 
และสถานะความเส่ียงของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้(บริษทัฯ กาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไวใ้น
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ สําหรับรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวขอ้
รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

 “คณะทาํงานบริหารความเส่ียง” ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย  รองกรรม 
การผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ เป็นประธานคณะทาํงาน ผูบ้ริหารจากสายงานต่าง ๆ เป็นคณะทาํงาน และผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะทาํงานบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุ
ลกัษณะของความเส่ียงและปัจจัยความเส่ียง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้ งภายในและภายบนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลและตาม
ขอ้กาํหนดของทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณาให้ความ



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 142 

 

เห็นชอบ ติดตามและกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดใ้ห้ความเห็นชอบ 
ตลอดจนจดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส  

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน แต่งตั้ งโดยคณะกรรมการฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  

1) นายคุรุจิต นาครทรรพ  ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน  

2) นายตระกลู วนิิจนยัภาค  กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

3) นายประจวบ อุชชิน กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

4) นายสุนชยั คาํนูนเศรษฐ ์ กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

5) นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่วางแผนและพฒันา
ธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการลั่นกรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง และมีอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ การกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการ
ลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่
บริษทัฯ การพิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอ เพ่ือใหโ้ครงการลงทุนของบริษทัฯ มีความเช่ือมโยง
และสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อ
การลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการบริหารจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนไวใ้นระเบียบว่าดว้ยคณะกลัน่กรองการลงทุน และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทัฯ สําหรับรายงานการจัดการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนและการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการกลัน่กรองการลงทุนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหวัขอ้รายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

เพ่ือความคล่องตวัในทางปฏิบติั และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแทจ้ริง บริษทัฯ มีนโยบาย
กาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ได ้ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คนใด
คนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั หรือกรรมการอ่ืนสองคน ยกเวน้กรรมการอิสระ ลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากหนงัสือรับรองของบริษทัฯ ท่ีจดทะเบียน
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.ratch.co.th) 

9.8  นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม
ร่วมกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ือการบริหารงานและการดาํเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจท่ีมอบหมาย อีกทั้ง
ไดล้งทุนร่วมในบริษทัต่างๆ (ขอ้มูลของบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมมีรายละเอียดในหัวขอ้ขอ้มูล
ทัว่ไป) เพ่ือประโยชน์ในการกาํกับดูแลการบริหารจัดการบริษทัในกลุ่มของบริษทัฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบั
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นโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาํเนินงานบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว บริษทัฯ 
จึงมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัเหล่านั้นโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย การกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัใน
เครือ และบริษทัร่วมทุน 

9.9   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

กรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” ตามนิยามของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษทัฯ และได้
เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดรายละเอียดเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใน
ประเด็นต่างๆ คือ การไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผูส้อบบญัชี
หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
รวมทั้งไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดก้าํหนดเร่ืองการถือหุ้นของบริษทัฯ ไวเ้ขม้กว่าขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คือ กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ ถือหุ้นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
ทุนหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในขณะท่ีขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหถื้อหุน้ไม่เกินร้อยละ 1  

การสรรหากรรมการอิสระของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ ดงั
รายละเอียดท่ีแสดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้ดงักล่าว และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้
จาํนวน 8 คน ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (15 คน) ไดแ้ก่  

1) เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ  

2) พลตาํรวจโทถาวร จนัทร์ยิม้  

3) นายสาธิต รังคสิริ  

4) นายทรงภพ พลจนัทร์  

5) นายสุวทิ คงแสงภกัด์ิ  

6) นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ  

7) นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย  

8) นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา 

การสรรหากรรมการ 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการซ่ึงจะร่วมในคณะกรรมการฯ ในการกาํหนด
ทิศทางนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารและดาํเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไดก้าํหนดคุณสมบติัของ
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัไดก้ล่าวถึงในหัวขอ้ดงักล่าวแลว้ นอกจากน้ี  ยงัไดพิ้จารณาประวติัการศึกษา การ
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อบรม ประสบการณ์ในการทาํงานคุณสมบติัและความสามารถเฉพาะดา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจ มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการฯ ปฏิบติังานในการกาํกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ตลอดจน
ความเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ เพ่ือเสริมสร้างใหมี้คณะกรรมการ
ฯ ท่ีเขม้แขง็ตามความตอ้งการ ณ เวลานั้น ๆ  

การสรรหากรรมการของบริษทัฯ จะดาํเนินการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือพิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยการแต่งตั้งกรรมการแบ่งเป็น 2 กรณี 
ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1: กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอาํนาจของคณะ
กรรมการฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ี
ว่างลง จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนกรณีน้ี
จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

กรณีท่ี 2: กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดตาม
ขอ้บงัคบับริษทัฯ  

คณะกรรมการฯ ไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือคณะกรรมการฯ พิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551  

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษทัฯ  

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกและ
กลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ในดา้นวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามตาํแหน่งนั้นๆ และคุณสมบติัอ่ืนท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ การสรรหา ดาํเนินการทั้งการสรรหาภายในและภายนอก 

อน่ึง กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซ่ึงได้รับสิทธิเสนอช่ือผูแ้ทนเป็นกรรมการของ          
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ นั้น ไดผ้่านกระบวนการพิจารณาคดัเลือก โดยคาํนึงถึงคุณวุฒิและคุณสมบติั
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของ กฟผ. ท่ี กฟผ. ส่งตวัให้มาปฏิบติังาน (Secondment) ท่ีบริษทัฯ โดยบุคคลดงักล่าว ไดรั้บการเสนอช่ือต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณากลัน่กรองก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
เช่นกนั 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ปี 2556 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ยงัคงดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือไปสู่เป้าหมายการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

การขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีส่วนสาํคญัใน
การผลกัดนัองคก์รใหเ้ติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า สามารถเก้ือหนุนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหเ้ติบโตไปพร้อมกบั
บริษทัฯ ขณะเดียวกนับริษทัฯ ตอ้งดาํเนินงานดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือลดผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยท่ีสุด 

บริษทัฯ ไดว้างยทุธศาสตร์การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระยะ 5 ปี โดยกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป็น 2 มิติ คือ บริษทัฯ และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในมิติของบริษทัฯ การสร้างความเติบโตตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมเป็นสําคญั 
ดงันั้น การลงทุนโครงการและการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าต่างๆ ตอ้งมัน่ใจวา่สามารถกาํกบัดูแลและควบคุมผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดล้อมและสังคมให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและมาตรฐานสากลท่ีสําคัญต้องเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สําหรับมิติของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนั้น บริษทัฯ ตอ้งตอบสนองความคาดหวงัของกลุ่มคนดงักล่าวโดยกาํหนด
แนวทางปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคญักบัการดูแลสภาพแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยัในการทาํงาน จดัให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม จดัให้มีสิทธิประโยชน์ท่ีทดัเทียมกบัธุรกิจ มีการ
พฒันาสมรรถนะและให้โอกาสกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูถื้อ
หุ้น ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใสกบัคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ดูแลประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐานเพ่ือให้มีความพร้อมผลิตไฟฟ้าให้ลูกคา้ไดต้ามแผนและสามารถสนบัสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯในยามวิกฤติ ตลอดจนดูแลและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มคุณภาพชีวิต สิทธิ
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ชุมชนและสังคม 

กฟผ. นอกจากจะเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 45) และลูกคา้ของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัแสวงหาความ
ร่วมมือกบั กฟผ. ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ในการลงทุนพฒันาโครงการในประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย ซ่ึงเป็น
การประสานประโยชน์ร่วมกันทั้ งสองฝ่าย กล่าวคือ สร้างการเติบโตตามยุทธศาสตร์ของบริษทัฯ ในขณะเดียวกันก็
สนบัสนุนภารกิจและเป้าหมายของ กฟผ. ในการรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าซ่ึงเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และรักษาระดบัราคาค่าไฟฟ้าท่ีสมเหตุสมผล 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนภารกิจของ กฟผ. ในการรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดย
โรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีทั้งสามแห่ง คือโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้า
ไตรเอนเนอจ้ี ซ่ึงมีกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 5,745 เมกะวตัต ์ไดเ้ตรียมความพร้อมเพ่ือแกไ้ขภาวะวิกฤติในช่วงท่ีแหล่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของสหภาพเมียนมาร์หยดุการผลิตนอกแผนการซ่อมบาํรุงประจาํปี โดยเตรียมสาํรองนํ้ ามนัในปริมาณท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมสาํหรับการเปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นนํ้ ามนั พร้อมทั้งปรับแผนการหยดุ
ซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามวาระ เพ่ือรักษากาํลงัผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ช้
ไฟฟ้า เป็นผลใหภ้าวะวกิฤติดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแต่อยา่งใด 

ตามกลยทุธ์การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัฯ วางเป้าหมายท่ีจะขยายการลงทุนสร้างผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน และในแผน
ธุรกิจปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมนํ้ าหนักการลงทุนโครงการพลงังานทดแทนมากข้ึน เพ่ือให้สอดรับกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
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เปล่ียนแปลงไปเพราะปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และแนวโนม้ของนานาประเทศท่ีส่งเสริมการพฒันา
พลงังานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและกาํหนดเป้าหมายเพ่ิมกาํลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอยา่งชดัเจน  

ความสําเร็จจากการขยายการลงทุนโครงการพลงังานทดแทน นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางดา้นการเงินของ
บริษทัฯแลว้ ยงัก่อประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย เพราะการใชพ้ลงังานทดแทนสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึง
เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได ้ อีกทั้งยงัช่วยลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีนยัาํคญั ส่งผลให้เช้ือเพลิง
ฟอสซิลท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัคงเหลือใชไ้ดย้าวนานมากข้ึนดว้ย 

ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมมีความท้าทายต่อความยัง่ยืนทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเนน้หนกัท่ีการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสร้างความเช่ือมัน่กบัชุมชนและสังคม เช่น 
โรงไฟฟ้าราชบุรีซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าหลกั ไดด้าํเนินโครงการประหยดัพลงังานมาตั้งแต่ปี 2548 สามารถลดพลงังานไฟฟ้าได ้
67 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง นอกเหนือจากการควบคุมและจัดการมลสารจากการเผาไหม้ภายในกระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

บริษทัฯ ยงัไดร้ณรงคส์ร้างความตระหนกัในการอนุรักษพ์ลงังานนอกกระบวนการผลิต ดว้ยการส่งเสริมการจดัทาํ
แผนพลังงานชุมชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี  โดยมุ่งหวังในการลดการเผาไหม้เ ช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์นัเป็นตน้เหตุของปัญหาโลกร้อน โครงการน้ีดาํเนินการในตาํบลท่าราบ อาํเภอเมือง และตาํบลบา้น
สิงห์ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2554 และมีประชาชน 172 ครัวเรือน นาํร่องปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใช้พลงังานและนําเทคโนโลยีพลงังานชุมชนมาใช้ในชีวิตประจาํวนั เช่น การเปล่ียนหลอดไฟในบ้านเป็นหลอด
ประหยดัไฟการทาํบ่อก๊าซชีวภาพใชแ้ทนก๊าซหุงตม้ การทาํเตาอบแสงอาทิตยเ์พ่ือถนอมอาหาร เป็นตน้ 

การอนุรักษป่์าไมแ้ละเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Sink) เป็นแนวทาง
นอกกระบวนการผลิตท่ีสําคัญอีกแนวทางหน่ึงท่ีบริษัทฯมุ่งมั่นดาํเนินการเพ่ือตอบสนองประเด็นความท้าทายด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมดาํเนินการมาตั้งปี 2550 ภายใตโ้ครงการ“คนรักษป่์า ป่ารักชุมชน” ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนใหมี้ส่วน
ร่วมดูแล ฟ้ืนฟ ูรักษาป่าไม ้ผา่นกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การประกวดป่าชุมชนท่ีมีการดูแลจดัการป่าแบบยัง่ยนื การปลูกตน้ไม้
เพ่ิมในพ้ืนท่ีป่าชุมชน การส่งเสริมการจดัตั้งป่าชุมชนในโครงการของกรมป่าไม ้เป็นตน้ 

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคตขา้งหน้า จะยงัคงเดินตามหลกัการการพฒันาอย่างย ัง่ยืนต่อไป ยิ่งความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ บริษทัฯ ก็ยิ่งมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเดินหนา้ขยายการ
ลงทุนเพ่ิมกาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมระบบไฟฟ้าใหส้ามารถรองรับความตอ้งการท่ีสูงข้ึน ขณะเดียวกนักต็อ้งลงทุนใน
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มท่ี ใช้เช้ือเพลิงอย่างคุ ้มค่า และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเดินหนา้พฒันาโครงการพลงังานทดแทนส่งเสริมพลงังานชุมชนและการอนุรักษผ์ืนป่า เพ่ือบรรเทาภาวะ
โลกร้อนท่ีเป็นตน้เหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศของโลกดว้ย 

10.1  แนวทางการจัดทาํรายงานความยัง่ยนื 

บริษทัฯ  จดัทาํรายงานความยัง่ยืนตามแนวทางการจดัทาํรายงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ Global 
Reporting Initiative (GRI G3.1) และบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะจดัทาํรายงานความยัง่ยนืต่อไปทุกๆ ปี โดยไดค้รอบคลุม
ประเด็นท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ และประเด็นความคาดหวงัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ 
(ขอบข่ายของขอ้มูลท่ีรายงานตามแนวทางของ GRI ไดถู้กแสดงไวใ้นรายงานความยัง่ยนืท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 
โดยนาํหลกัการการกาํหนดเน้ือหาของรายงานความยัง่ยนืของ GRI G3.1 ตามตวัอยา่งมาประยกุต ์
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ขัน้ตอนท่ี 1  การระบุประเดน็ (Identification)  

ระบุประเด็น (aspect) ท่ีมีความสาํคญัต่อความยัง่ยืนต่อบริษทัฯ โดยดูท่ีลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัประเด็นความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประเด็นความยัง่ยืนของ
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 

ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความสาํคัญ (Prioritization) 

 : จดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ท่ีมีความสาํคญัต่อความยัง่ยืนใน 2 มติ  คือ มิติท่ีเก่ียวขอ้ง
  กบัความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร และมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํคญัต่อผูมี้ส่วนได้
  ส่วนเสีย ตามเกณฑ์การประเมินความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจขององค์กร ใน 4 ดา้นไดแ้ก่ 
  ดา้นเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และภาพลกัษณ์ และตามความถ่ีท่ีองคก์รไดรั้บ
  การสอบถามประเดน็เหล่าน้ีจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 : นาํเสนอประเด็นท่ีมีความสําคญัต่อความย ัง่ยืน ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นเจา้ของ
  ขอ้มูล 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทวนสอบประเดน็ (Validation) 

ทบทวนเน้ือหาโดยหน่วยงานกลางของบริษทัฯ ท่ีดูแลเร่ืองการจดัทาํรายงาน เพ่ือให้มัน่ใจใน
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการระบุคุณภาพรายงาน 

ขัน้ตอนท่ี 4 ตรวจสอบ (Review) 

ตรวจสอบกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก เพ่ือให้นาํมุมมองมาปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งการส่ือสาร ในรายงานปีต่อๆ ไป 
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การสร้างความผูกผนัร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบักิจการมีความสาํคญัต่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัฯ จึงดาํเนินงานดว้ย
ความระมดัระวงัรอบคอบและเอาใจใส่อยา่งยิ่งยวดเพื่อมิให้เกิดผลกระทบเชิงลบและปฏิบติักบัทุกฝ่ายดว้ยความเท่าเทียม
และเป็นธรรม มุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจอนัดี ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงกบับริษทัฯ 
เพ่ือเขา้ใจความคาดหวงัและดาํเนินงานใหต้อบสนองไดต้รงประเดน็ 

บริษทัฯ ไดจ้าํแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยการพิจารณาจากความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ กลยทุธ์องคก์ร 
และค่านิยมขององคก์รทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอกบริษทัฯ เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบจากการดาํเนิน
ธุรกิจ และกลุ่มท่ีมีความสนใจกบัการดาํเนินงาน 

ปัจจุบนั บริษทัฯ จาํแนกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียออกเป็น 11 กลุ่ม  

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายใหญ่ 

2. ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน หมายรวมถึงผูถื้อหุ้นและนักลงทุนท่ีเป็นสถาบนัรายย่อยสัญชาติไทยและ
ต่างชาติ รวมทั้งนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

3. เจา้หน้ี หมายรวมถึงเจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ และผูถื้อหุน้กู ้

4. ผูร่้วมทุน / พนัธมิตรทางธุรกิจ  

5. หน่วยงานกาํกบัดูแลและอนุญาต และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

6. คู่ค่า / ผูรั้บเหมา 

7. พนกังาน 

8. ลกูคา้ / ผูบ้ริโภค ครอบคลุมผูซ้ื้อไฟฟ้าและผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

9. ชุมชนท่ีอยูร่อบกิจการ 

10. ส่ือมวลชน 

11. สังคมและส่ิงแวดลอ้ม หมายรวมถึงองคก์รพฒันาเอกชน ชุมชนท่ีอยูน่อกพื้นท่ีกิจการและสาธารณชน
ทัว่ไป 

(นกัลงทุนสามารถศึกษารายระเอียดไดจ้ากรายงานความยัง่ยนืของบริษทัฯ ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.ratch.co.th) 

ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย และเป็นช่องทางในการส่ือสารและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งความคาดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ได้นําประเด็นท่ีมีความสําคญัมากาํหนดไวใ้นกลยุทธ์และแผนงานการสร้างความผูกพนักับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และ
กระบวนการทาํงานต่อไป 
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10.2  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กจิกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

 โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างโดยใชห้ลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ราชบุรี อาคารผลิตนํ้า อาคารปรับปรุงคุณภาพนํ้ าท้ิงเพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่ (RO) และสถานีรับส่งนํ้ ามนัเตาเพชรเกษม ลด
การใชพ้ลงังานได ้887 เมกะวตัต-์ชัว่โมง หรือลดก๊าซเรือนกระจกได ้454 ตนัต่อปี 

 โครงการประหยดัพลงังานโดยการหยุดการใชง้าน Heater ในกระบวนการ Regeneration Anion 
Resin โดยปรับเปล่ียนนํ้าท่ีใชใ้นการ Regeneration Anion Resin จาก Service Water ไปเป็นนํ้าจากกระบวนการ Reverse 
Osmosis ท่ีมีปริมาณซิลิกาท่ีละลายอยู่ในนํ้ าน้อยกว่า จึงช่วยลดการใชง้าน Heater เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ าในการ 
Regeneration Anion Resin โดยยงัคงรักษาประสิทธิภาพการใชง้านเรซ่ินไดต้ลอดอายกุารใชง้าน ลดการใชพ้ลงังานได ้129 
เมกะวตัต-์ชัว่โมง หรือลดก๊าซเรือนกระจกได ้66 ตนัต่อปี 

 โครงการประหยดัพลงังานโดยการหยดุการใชง้าน Agitator Mill Over Flow Tank ปรับลดความ
เขม้ขน้ของนํ้าหินปูนในช่วง Standby Mode ของระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(FGD) เพ่ือลดการเดิน Agitator ใน
การป้องกนัการตกตะกอนของนํ้าหินปูน ช่วยลดการใชพ้ลงังานได ้45 เมกะวตัต-์ชัว่โมง หรือลดก๊าซเรือนกระจกได ้23 ตนั
ต่อปี 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากคู่ธุรกิจและลกูค้า 

บริษทัฯ มีนโยบายและกาํหนดในเง่ือนไขการจดัซ้ือจดัจา้งกบัคู่คา้ โดยมุ่งเน้นการทาํธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมี
นโยบายและการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเอกสารใบรับรองเป็นการยนืยนัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือมีฉลากส่ิงแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือแยกผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มออกจากผลิตภณัฑ์ทัว่ไปใน
ทอ้งตลาด หรือมีระบบการจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรฐานสากลท่ีได้รับการรับรอง เพ่ือลดผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในทางออ้มจากกิจกรรมของบริษทัฯ ดว้ย 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 

การปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารต่างๆ ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการมุ่งสร้างความตระหนกัเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานให้กบัผูป้ฏิบติังาน ทาํให้สามารถลดการใช้
พลงังานไดร้วม 1,483 เมกะวตัต-์ชัว่โมงต่อปี คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได ้759 ตนัต่อปี 

การสร้างความตระหนักในการลดใช้พลงังาน 

นอกเหนือจากการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกในโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการแลว้ บริษทัฯ ยงั
ตอบสนองต่อการสร้างความยัง่ยนืในเร่ืองการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยการขยายผลสู่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียในกลุ่มชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ้าดว้ย 

โครงการขยายผลพลงังานชุมชนท่ีดาํเนินการร่วมกบัสํานกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
ในพ้ืนท่ีตาํบลท่าราบ อาํเภอเมือง และตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร
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รอบโรงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรี เพ่ือจดัทาํแผนพลงังานชุมชนของตาํบลตามความตอ้งการลดใชพ้ลงังาน ดว้ยงบประมาณ
200,000 บาท จาํนวน 8 เทคโนโลย ีไดแ้ก่ หลอดประหยดัพลงังาน ตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย ์เตาซุปเปอร์อั้งโล่ บ่อหมกัก๊าซ
ชีวภาพ เตาเผาถ่านแบบนอนและแบบตั้ง เตาชีวมวลและเตายา่งไก่ประสิทธิภาพสูง รวม 589 ช้ิน โดยมีครัวเรือนรวม 172 
ครัวเรือนเป็นผูน้าํร่องในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน และนาํเทคโนโลยพีลงังานชุมชนมาใชใ้นการดาํรงชีวติ 

จากการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานชุมชนของทั้งโครงการ ทาํใหส้ามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได ้18.15 ตนั และช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บัครัวเรือนนาํร่องทั้ง 172 ครัวเรือน รวม 109,519 บาท ทาํใหค้รัวเรือนนาํร่อง
เกิดความรู้และความตระหนกัถึงการอนุรักษพ์ลงังาน และขยายผลไปสู่ครัวเรือนใกลเ้คียงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
พลงังานชุมชนดว้ย 

การเพิม่แหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรือนกระจก 

เพ่ือบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า ท่ีนอกเหนือจากการลดการปลดปล่อยท่ีแหล่งกาํเนิดแลว้ บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการเพิ่มแหล่งกกัเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคญัในรูปแบบต่างๆ ทั้งการดาํเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการ และ
กิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชน 

การปลกูต้นไม้และธาํรงรักษาพืน้ท่ีป่า 

 การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการภายหลงัจากก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้เสร็จ โรงไฟฟ้าได้
ปรับปรุงพ้ืนท่ีโครงการท่ีเหลือจากการใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสีเขียวทั้งหมด โดยปรับปรุงและเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีสีเขียวตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 13 ปี จนมีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 472 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.4 ของพื้นท่ีโครงการ (มากกวา่มาตรการท่ีกาํหนด
ใน EIA ท่ีร้อยละ 5 ของพื้นท่ีโครงการ) 

  การอนุรักษพ้ื์นท่ีป่า บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ดาํเนินโครงการ “คนรักษป่์า ป่ารักชุมชน” ร่วมกบักรมป่า
ไมอ้ย่างต่อเน่ือง ในการท่ีจะธาํรงรักษาพื้นท่ีป่าของประเทศไวใ้ห้ไดร้้อยละ 40 โครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชน ไดเ้พ่ิม
จาํนวนต้นไม้และพ้ืนท่ีป่าชุมชนท่ีเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน จากโครงการทั่วประเทศ รวม 873 แห่ง คิดเป็นพ้ืนท่ี 
791,391.78 ไร่ โดยในปี 2556 บริษทัฯ ไดส้นับสนุนกิจกรรมจดัตั้งและบริหารจดัการป่าชุมชนทั้งหมดจาํนวน 159 แห่ง 
รวมพ้ืนท่ี 109,792 ไร่ ซ่ึงมีศกัยภาพสามารถกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 219,584 ตนัต่อปี และยงัมัน่ใจไดว้า่พ้ืนท่ี
ป่าชุมชนน้ีจะยงัคงความสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศของป่า เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งนํ้าของชุมชนท่ีมีการดูแลรักษาป่าอยา่งเขม้แขง็ต่อไป 

  การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนภายใต้การดาํเนิน
โครงการ “คนรักษป่์า ป่ารักชุมชน” ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ท่ีบริษทัฯ ร่วมกบักรมป่าไม ้ไดจ้ดัทาํโครงการศึกษา “การ
กกัเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม” เพ่ือประเมินปริมาณคาร์บอนกกัเก็บ และ
ติดตามการเปล่ียนแปลงการสะสมคาร์บอน รวมทั้งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ “คน
รักษป่์า ป่ารักชุมชน” เพ่ือใชป้ระกอบการจดัทาํแนวทางจดัการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าไมอ้ยา่งมีส่วนร่วม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
กกัเกบ็คาร์บอนของป่าชุมชนอนัเป็นการช่วยลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ป่าชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการศึกษาฯ เป็นป่าชุมชนท่ีเคยไดรั้บคดัเลือกให้ไดรั้บรางวลัจากโครงการฯ รวม 
50 แห่งมีระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกอบดว้ยขั้นตอนการฝึกอบรมราษฎรป่าชุมชนและเจา้หนา้ท่ี 
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เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจโครงการ การวางแปลงตวัอย่างและจดัเก็บขอ้มูล ตลอดจนการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูล
เพ่ือใหท้ราบถึงปริมาณการสะสมคาร์บอนท่ีถกูกกัเกบ็และความหลากหลายทางชีวภาพจากพ้ืนท่ีป่าชุมชน รวมทั้งใชใ้นการ
กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการป่าชุมชน เพ่ือสนบัสนุนงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้บบองคร์วมสาํหรับ
การปรับตวัและรองรับต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2556 ไดจ้ดัการฝึกอบรมวิธีการวางแปลงตวัอย่าง 
รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบความถูกตอ้งแก่เจา้หน้าท่ีและผูน้าํป่าชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการแลว้ 12 แห่ง พร้อมท่ีจะวาง
แปลงตวัอยา่งและเกบ็ขอ้มูลในปี 2557 น้ีต่อไป  

การนาํก๊าซเรือนกระจกมาเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลิน่า 

โรงไฟฟ้าราชบุรีไดจ้ดัทาํโครงการนาํก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนร่วมมาใชใ้นการเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลิน่า ซ่ึงสามารถกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดสู้งกวา่ตน้ไมถึ้ง 9 เท่า โดย
ในปี 2556 ไดป้ริมาณผลผลิตสาหร่ายนํ้ าหนกัแห้งรวม 1,497 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์สาหร่าย
นาํไปใชใ้นการเจริญเติบโต 2.74 ตนั นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าราชบุรีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการเพาะเล้ียงสาหร่ายเพ่ือ
ผลิตนํ้ ามนัไบโอดีเซล ซ่ึงจะใชก๊้าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเหลือท้ิงจากการเผาไหมน้ี้ โดยร่วมมือกบักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์จาํกดั
(มหาชน) ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างบ่อเพาะเล้ียง และคดัเลือกสายพนัธ์ุสาหร่ายท่ีจะนาํมาใชโ้ครงการต่อไป 

10.3  การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ กาํหนดการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในการดาํเนินธุรกิจไวใ้นจรรยาบรรณบริษัทฯ 
จรรยาบรรณพนกังาน และจรรยาบรรณผูบ้ริหารเป็นหลกัปฏิบติัเบ้ืองตน้ นบัตั้งแต่การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การ
หา้มผลประโยชน์ทบัซอ้น การหา้มรับ-ใหข้องกาํนลั/ของขวญัท่ีมีมูลค่า การวางระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
การดาํเนินทุกกิจกรรมของพนกังานอยูใ่นครรลองของกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ตลอดจนการกาํหนด
บทลงโทษกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดร้ณรงคแ์ละส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริตภายในกลุ่มบริษทัฯ ภายใตค้่านิยมองคก์รว่า
ด้วย “Trust” เพ่ือหล่อหลอมพนักงานทุกระดับและทุกคนให้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงักาํหนดเป็นขอ้บงัคบับริษทัฯ หา้มพนกังานเสนอและ/หรือจ่ายเงินหรือส่ิงของทั้งทางตรงและทางออ้ม 
และ/หรือให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ รวมถึงการสนบัสนุนทางการเมือง การฝ่าฝืนบทบญัญติัน้ีมีบทลงโทษทางวินยั 
จนถึงขั้นเลิกจา้ง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั โดยคณะกรรมการบริษทัฯได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ี
บริษัทฯ จัดให้มีข้ึน เพ่ือให้มั่นใจว่าการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง 

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบ
บัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบเขตหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย ตามระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยไดรั้บรายงานว่ามี
ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผูส้อบบญัชีแต่อยา่งใด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 14/2556 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ มี
ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบัการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม (การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใช ้"แบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ของ ก.ล.ต. เป็นแนวทางในการประเมิน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการประเมินดงักล่าวท่ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th)  โดยสรุปสาระสําคญั
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ สรุปไดด้งัน้ี 

 องค์กรและสภาพแวดล้อม 

-   บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยไดจ้ดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อระบบ
การควบคุมภายใน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมีการ
ทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ ในปี 2556 บริษทัฯ ไดใ้ห้ท่ีปรึกษาเขา้ร่วมพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แผนกลยทุธ์ใหม่ โดยจะใชเ้ป็นแผนกลยทุธ์ระหวา่งปี 2557 – 2566 เพ่ือสร้างมูลค่าและการเติบโต
ใหบ้ริษทัฯ อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

-   โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไดก้าํหนดสายการบงัคบับญัชา อาํนาจการอนุมติั และหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ อยา่งชดัเจนตามลาํดบัขั้น นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators 
: KPI) ท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดา้น และเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังาน ติดตาม และประเมินผล 

-   บริษทัฯ กาํหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับกรรมการและ
พนกังานใชย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติั  

-   บริษทัฯ ไดมี้ระเบียบ/คาํสั่งบริษทัฯ ไวเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ี 
และกาํหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆ เช่น การบญัชี การเงิน การงบประมาณ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน การกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
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และกิจการร่วมคา้เป็นตน้ โดยมีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนไดรั้บทราบ และถือ
ปฏิบติั รวมถึงการกาํหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

 การบริหารความเส่ียง 

-   บริษทัฯ มีโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงตามลาํดบัขั้น ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะทํางานบริหารความเส่ียง และฝ่ายวางแผน ทําหน้าท่ี
รับผิดชอบและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง การจาํแนกปัจจยัเส่ียง โอกาสและ
ผลกระทบ ตลอดจนมาตรการท่ีใช้เพ่ือบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได  ้โดยมีการ
ประสานงานและประชุมร่วมกบัสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพ่ือประเมินความเส่ียงและผลกระทบ
ภายหลังจากท่ีนํามาตรการต่างๆ มาใช้ในการดาํเนินการแล้ว จากนั้ นจึงรวบรวมนําเสนอต่อ
คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงานร่วมกนัพิจารณาและ
กลัน่กรองก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา
เป็นประจาํทุกไตรมาส 

-  ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดความเส่ียง การประเมิน และการจดัการความเส่ียง ไดใ้นหัวขอ้ ปัจจัย
ความเส่ียง และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์www.sec.or.th 

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ และ
ฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้ไดรั้บการปฏิบติัและตอบสนอง บริษทัฯ จึงจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการบญัชีการเงิน การดาํเนินงาน 
และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

-   กาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ อาํนาจการสั่งจ่ายเช็ค
ของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/คาํสั่งบริษทัฯ  

-   การทาํธุรกรรมท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 
ซ่ึงไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

-   มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออย่างสมํ่าเสมอภายใตค้วามรับผิดชอบของ
สายงานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ โดยการกาํหนดทิศทางดาํเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทั
ร่วมทุน ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดนโยบายผา่นทางผูแ้ทนบริษทัฯ และให้ผูแ้ทน
บริษทัฯ ท่ีไปเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารในกิจการเหล่านั้น โดยท่ีการตดัสินใจดาํเนินงาน
ท่ีมีนยัสาํคญั จะมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน 

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
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-   คณะกรรมการชุดต่างๆ จะไดรั้บหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นและ
เพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้ซักถาม คาํช้ีแจง ความเห็น 
ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเร่ืองท่ีพิจารณา รวมทั้งสรุปมติของท่ี
ประชุมไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงและตรวจสอบได ้

-   กาํหนดใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กบัผูบ้ริหารของแต่ละสายงานแยกคร้ังและ
ประชุมร่วมกับผูบ้ริหารตั้ งแต่ระดับผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป เป็นประจําทุกเดือน เพ่ือส่ือสาร 
ถ่ายทอดนโยบาย และแผนงาน ลงไปตามลาํดับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน รับทราบและ
ร่วมกนัป้องกนัแกไ้ขปัญหาซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ือพฒันาปรับปรุง
ทบทวนแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

-   ผูบ้ริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผูส้อบบัญชี ได้นําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือทบทวนการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมาตรฐานการ
บญัชีสากลท่ีมีการปรับเปล่ียน 

-   บริษทัฯ จดัให้มีระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการบริหารจดัการทางการเงินและภาษี ซ่ึงทาํให้
รวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ขอ้มูลทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
และกิจการร่วมคา้ มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ สะดวก และรวดเร็ว จดัให้มีระบบการจัดเก็บขอ้มูล 
เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี การจัดทาํรายงานทางการเงิน และเอกสารสําคญัต่างๆ ไว้
ครบถว้น เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในเร่ืองน้ี 

-   บริษทัฯ จดัช่องทางการส่ือสารภายในผา่นระบบ Intranet และ Lotus Note ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคน
สามารถไดรั้บและเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ คาํสั่ง และประกาศต่างๆ 
ของบริษทัฯ ท่ีจดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ครบถว้นไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนักาล 

-  ช่องทางการส่ือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัฯ ทาํการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. 
และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th เพ่ือใหบุ้คคลภายนอก ผูถื้อหุน้     นกัลงทุน หรือผูท่ี้สนใจ 
สามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม และทนักาล 

 ระบบการติดตาม 

-  บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจ โดยกาํหนดเป้าหมาย
และตวัช้ีวดัให้กบัทุกสายงาน ซ่ึงไดถ่้ายทอดเป้าหมายลงไปยงัหน่วยงานตามลาํดบัชั้น และมีการ
ประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความ
แตกต่าง (ถา้มี) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แผนงานรองรับ และวิธีการดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขหรือลด
ผลกระทบดงักล่าว เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

-  ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจาํปี ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
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-   เลขานุการบริษทั ไดป้ระสานงานกบัสายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือการติดตามและกาํกบัการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารโดยคณะ
กรรมการฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือให้การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยประวติัยอ่และขอ้มูลของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
กาํกบัการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ปรากฏในขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th 

2) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการฯ ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างมากกบัการบริหารความเส่ียง โดยไดป้ระกาศนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและมอบหมายให้ “คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” เป็นผูรั้บผิดชอบในการระบุปัจจยัเส่ียง กาํหนด
มาตรการในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนให้มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส และให้
ความสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถปรับเปล่ียนกลยทุธ์แผนงาน และวิธีการ
บริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที (รายละเอียดคณะกรรมการบริหารความเส่ียงปรากฏในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ 
และรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ นางสาวรัตนา      
ตรีพิพฒัน์กุล และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพรชยั จาํนงคเ์ดช ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหวา่งปี 2556 มีการเพ่ิมเติมจาํนวนกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2556 โดยแต่งตั้ง นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 24 
เมษายน 2556 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว้
ในระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2556 และระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 
2551 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฎอยู่ในตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในเร่ืองรายงานการกาํกบัดูแล
กิจการ) การประชุมกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง จะมีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ทุกคร้ังเพ่ือร่วมเสนอขอ้มูล รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุม            
แต่ละคร้ังไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพื่อทราบทุกคร้ัง  

ในรอบปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 สอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น ความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปีของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษทั  

 พิจารณาขอ้มูลการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ท่ีมีการปรับปรุงท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้น          
ปี 2556 มาปฎิบติั 

 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่ง             

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

 สอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตาม                      

ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยง

หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารไดร้ายงานความ

เคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส 
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 พิจารณาขอ้มูลระบบงานบริหารความเส่ียง โดยไดรั้บสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานบริหาร

ความเส่ียง ทั้งน้ีปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญับริษทัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และ

ให้ความเห็นในเร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานการติดตามผลและการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน

ดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ ระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีโดยชดัเจน ทั้งน้ีไม่พบจุดอ่อนหรือ ขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมินของผูส้อบบัญชี การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดย

สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งนายนายวินิจ ศิลามงคล (ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3378) หรือนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068) หรือนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ 

(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333) แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย ประจาํปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,190,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบญัชี

เฉพาะส่วนของบริษทัฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

 

                                                                                          เรืออากาศเอก ...................................................... 
                                                                                                       (ศิริเดช จุลเปมะ) 
                                                                                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร  

1. เหตุการณ์สําคญัใน ปี 2556 

1.1 การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาทางการเงนิโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้เซเปียน-เซนํา้น้อย 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั ("PNPC") ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") มีอายุสัญญา 27 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2561 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 PNPC ไดล้งนามในสัญญาทางการเงิน ซ่ึงกาํหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการกูเ้งิน

มูลค่าประมาณ 714 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 22,134 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินไทย 4 แห่ง ระยะเวลา 20 ปี โดยมี

สัดส่วนโครงสร้างหน้ีสินต่อทุนในอตัรา 70:30 

1.2 การขายหุ้นของบริษัท สุโขทยัเอน็เนอร์ยี ่จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2556 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินการขายหุน้จาํนวน 208,000 

หุ้น สัดส่วนร้อยละ 26 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั สุโขทยัเอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 20.80 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ลดลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 25 

2. รายงานวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

หน่วย : ลา้นบาท

รายได้ 52,847.96 57,360.23 (4,512.27) (7.87)

หกั คา่เชือ้เพลงิ 36,026.82 39,773.80 (3,746.98) (9.42)

รายได ้(ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ) 16,821.14 17,586.43 (765.29) (4.35)

ตน้ทนุขายและคา่ใชจ่้าย (ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ) 11,989.45 12,301.02 (311.57) (2.53)

4,831.69 5,285.41 (453.72) (8.58)

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 704.11 798.05 (93.94) (11.77)

กาํไรสาํหรบังวด 5,535.80 6,083.46 (547.66) (9.00)

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 5.22 (210.31) 215.53 (102.48)

กาํไรทีเ่ป็นของสว่นของเจา้ของของบรษิทัก่อนรายการพเิศษ 5,541.02 5,873.15 (332.13) (5.66)

รายการพเิศษ

     - กาํไรจากการยกเลกิสญัญาซื้อขายไฟฟ้า                      -   1,069.44 (1,069.44) (100.00)

     - กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวและลกูหน้ีระยะยาว 645.83 783.68 (137.85) (17.59)

กาํไรท่ีเป็นของส่วนของเจ้าของของบริษทั 6,186.85 7,726.27 (1,539.42) (19.92)

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 4.27 5.33 (1.06) (19.92)

เพิม่(ลด) %ปี 2556 ปี 2555
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ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2556 มีกาํไรจาํนวน 6,186.85 ลา้นบาท 

(คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 4.27 บาท) เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 7,726.27 ลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรต่อหุน้

เท่ากบั 5.33 บาท) ปรากฏวา่กาํไรลดลงจาํนวน 1,539.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.92 โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 

2.1 รายได้ค่าความพร้อมจ่าย 

รายไดค้่าความพร้อมจ่ายปี 2556 จาํนวน 13,492.29 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 (14,647.94 ลา้นบาท) เป็น

จาํนวน 1,155.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 สาเหตุหลกัเน่ืองจากเม่ือเดือนมิถุนายน 2555 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั ("RAC") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย ไดย้กเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville 

รวมทั้งเงินสกลุดอลล่าร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงทั้ง 2 เหตุผลดงักล่าวส่งผลใหร้ายไดค้่าความพร้อมจ่าย

ของ RAC ลดลงรวมจาํนวน 984.25 ลา้นบาท ประกอบกบัรายไดค้่าความพร้อมจ่ายของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

("RG") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยลดลงอีกเป็นจาํนวน 171.40 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2556 มีการหยดุเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าเพ่ือทาํ

การบาํรุงรักษาตามแผนมากกวา่ในปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
งานบาํรุงรักษาตามแผน 

โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2556 ปี 2555 

พลงัความร้อน เคร่ืองท่ี 1        MO  วนัท่ี 27 ต.ค. - 22 ธ.ค.56 - 

พลงัความร้อน เคร่ืองท่ี 2        MO  วนัท่ี   4 ส.ค. - 29 ก.ย.56 - 

พลงัความร้อนร่วม ชุดท่ี 1        MI  วนัท่ี   2 ม.ค. - 27 ม.ค.56 MO  วนัท่ี 23 ก.ย. - 13 พ.ย.55 

 
       CI  วนัท่ี   13 ม.ค. - 27 ม.ค.56 

 
พลงัความร้อนร่วม ชุดท่ี 2        MO  วนัท่ี  2 มิ.ย. - 23 ก.ค.56  CI  วนัท่ี  2 ธ.ค. - 11 ธ.ค.55 

 
       MI   วนัท่ี 28 มิ.ย. - 23 ก.ค.56 

 
พลงัความร้อนร่วม ชุดท่ี 3        MI  วนัท่ี   3 ก.พ. - 28 ก.พ.56  CI  วนัท่ี  1 ม.ค. - 10 ม.ค.55 

 
       CI  วนัท่ี  14 ก.พ. - 28 ก.พ.56 

 
MO = Major Overhaul, MI = Minor Inspection, CI = Combustion Inspection 
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2.2 ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเช้ือเพลงิ) 

 ตน้ทุนขาย (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) ปี 2556 จาํนวน 7,300.43 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 (7,495.70 ลา้นบาท) เป็น

จาํนวน 195.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville 

และการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลีย ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 1 ทาํให้ตน้ทุนขายของ RAC ลดลงรวมจาํนวน 

506.87 ลา้นบาท ขณะท่ีค่าบาํรุงรักษาและค่าอะไหล่โรงไฟฟ้าของ RG เพ่ิมข้ึนจาํนวน 162.45 ลา้นบาทและ 191.85 ลา้น

บาท ตามลาํดบั จากการบาํรุงรักษาตามแผนมากกวา่ปี 2555 ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 2.1 เช่นกนั 

2.3 กาํไรจากการยกเลกิสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือเดือนมิถุนายน ปี 2555 RAC ไดรั้บขอ้เสนอเพ่ือยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville ทาํให้

ไดรั้บค่าชดเชยจากการยกเลิกขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นจาํนวนเงิน 99.57 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 

3,202.57 ลา้นบาท) และบนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการยกเลิกสัญญาทั้งส้ินจาํนวน 2,133.13 ลา้นบาท เป็นผลให้มี

กาํไรจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวน 1,069.44 ลา้นบาท 

2.4 กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวและลูกหนีร้ะยะยาวอืน่ 

เม่ือเดือนมิถุนายน ปี 2555 RAC ไดข้ายเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 14.03 ในโรงไฟฟ้า Loy Yang A และบนัทึก

กาํไรจากการขายเงินลงทุนน้ีเป็นจาํนวน 783.68 ลา้นบาท โดยไดรั้บผลประโยชน์แบ่งเป็นเงินสดจาํนวน 20 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย และสัญญาการชาํระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) ซ่ึงในปี 2556 น้ี  RAC ไดข้าย

สัญญาการชาํระเงินดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าตน้ทุนจาํนวน 98.75 ลา้นเหรียญออสเตรเลียพร้อมทั้งสัญญาดอกเบ้ียรับ (Scheduled 

Payment Deed Interest) ใหก้บัผูรั้บโอนในประเทศออสเตรเลียรวม 4 ราย ในเดือนมิถุนายน 2556 ท่ีราคาขาย 120.96 ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 3,518.06 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการดงักล่าวเป็นจาํนวน 22.21 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

(เทียบเท่า 645.83 ลา้นบาท) 

2.5 รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นปี 2556 จาํนวน 407.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 (226.85 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 180.72 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 79.66 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก RAC และ RG รับรู้เงินชดเชยค่าอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเสียหายจากบริษทัประกนัภยั

จาํนวน 67.83 ลา้นบาท และ 11.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบกบั RAC บนัทึกรายไดจ้ากเงินสนบัสนุนการลดมลพิษใน

อากาศจากรัฐบาลออสเตรเลียและเงินชดเชยค่าถ่านหินภายหลังจากการยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

Collinsville เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนรวมจาํนวน 54.04 ลา้นบาท 

2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2556 จาํนวน 1,761.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 (1,518.07 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 

243.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.06 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงั

นํ้า - นํ้างึม 3 จาํนวน 315 ลา้นบาท จากการท่ีรัฐบาล สปป.ลาวไม่ต่ออายสุัญญาพฒันาโครงการ รวมทั้งการตดัจาํหน่ายเงิน

ลงทุนในโครงการเกาะกงอีกเป็นจาํนวน 29.14 ลา้นบาท 
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2.7 ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินปี 2556 จาํนวน 1,633.39 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 (2,400.02 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 766.63 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.94 สาเหตุหลกัมาจากการท่ี RAC จ่ายชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดและปรับโครงสร้างเงินกู ้

รวมทั้งการอ่อนค่าลงของเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียเม่ือเทียบกบัปีก่อน ทาํใหด้อกเบ้ียจ่ายของ RAC ลดลงรวมจาํนวน 

639.41 ลา้นบาท นอกจากนั้นการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสของ RG ทาํใหด้อกเบ้ียจ่ายของ RG ลดลงจาํนวน 125.46 

ลา้นบาท  

2.8. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมปี 2556 จาํนวน 958.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากปี 2555 (750.60 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 207.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.69 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเร่ิมเดินเคร่ือง

เชิงพาณิชยข์องกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยค์รบทั้ง 8 โครงการ รวมกาํลงัการผลิตติดตั้งทั้งส้ิน 34.25 เมกะวตัต ์เม่ือเดือนพฤศจิกายน 

2555 ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานปี 2556 ในสัดส่วนร้อยละ 49 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 84.14 ลา้นบาท 

(2) บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าพลงังานลม 

กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 103.5 เมกะวตัต ์เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 ทาํให้ผลการดาํเนินงานปี 2556 

ตามสัดส่วนร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 128.65 ลา้นบาท 

(3) บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยโ์รงไฟฟ้าพลงังานลม กาํลงัการ

ผลิตติดตั้งรวม 103.5 เมกะวตัต์ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ทาํให้ผลการดาํเนินงานปี 2556 ตาม

สัดส่วนร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 101.47 ลา้นบาท 

9. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดปี้ 2556 จาํนวน 1,293.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 (887.24 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 406.49 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 45.82 สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2555 RAC บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวน 647.40 

ลา้นบาท ขณะท่ีภาษีเงินไดข้อง RG ลดลงเป็นจาํนวน 257.42 ลา้นบาท เป็นผลมาจากกาํไรก่อนภาษีลดลงและการปรับลด

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2556 จากอตัราร้อยละ 23 เป็นอตัราร้อยละ 20 
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3. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

3.1  การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จาํนวน 88,903.25 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 (96,810.76 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 7,907.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท
ณ 31 ธ.ค.56 ณ 31 ธ.ค.55 เพิม่(ลด) %

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 20,899.69 21,034.58 (134.89) (0.64)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 68,003.56 75,776.18 (7,772.62) (10.26)

รวมสินทรพัย์ 88,903.25 96,810.76 (7,907.51) (8.17)
 

 

3.1.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจาํนวน 4,382.06 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการตดัค่าเส่ือมราคาใน

ระหว่างงวดจาํนวน 3,416.41 ลา้นบาท นอกจากน้ีผลจากสกุลเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลงทาํให้มูลค่าท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ ของ RAC ลดลงอีกจาํนวน 1,295.24 ลา้นบาท 

3.1.2 ลกูหน้ีอ่ืนจากการขายเงินลงทุน ลดลงจาํนวน 3,349.09 ลา้นบาท เน่ืองจาก RAC ขายสัญญาการชาํระเงิน

เป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) เม่ือเดือนมิถุนายน 2556 ตามท่ีไดช้ี้แจง้ไวใ้นขอ้ 2.4 

3.1.3 ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4,513.87 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากลูกหน้ีค่าขาย

ไฟของ RG เพ่ิมข้ึนจาํนวน 4,506.29 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บนัทึกรายการลูกหน้ีค่าขายไฟ 2 

งวดคือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2556 ขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บนัทึกลูกหน้ีค่าขายไฟของเดือนธนัวาคม 

2555 เพียงงวดเดียวเท่านั้น 

3.1.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว ลดลงจาํนวน 4,527.76 ลา้นบาท 

3.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 88,903.25 ลา้นบาท ลดลง

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (96,810.76 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 7,907.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท
ณ 31 ธ.ค.56 ณ 31 ธ.ค.55 เพิม่(ลด) %

หนี้สนิ 33,364.39 43,079.11 (9,714.72) (22.55)

สว่นของผูถ้อืหุน้ 55,538.86 53,731.65 1,807.21 3.36

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 88,903.25 96,810.76 (7,907.51) (8.17)
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3.2.1 หน้ีสิน ลดลงจาํนวน 9,714.72 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

(1) RG จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้ นสถาบนัการเงินและหุ้นกูใ้นระหว่างงวดรวมทั้ งส้ินจาํนวน 

3,589.90 ลา้นบาท 

(2) การจ่ายชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดและการปรับโครงสร้างเงินกูข้อง RAC และ บริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์เนชัน่แนล  (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ("RHIS") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์

ทาํใหเ้งินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง จาํนวน 4,953.97 ลา้นบาท 

(3) ผลจากสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นอ่อนค่าลง ทาํให้มูลค่าของหุ้นกูจ้าํนวน 15,000 ลา้นเยนของ RHIS ลดลง

จาํนวน 628.14 ลา้นบาท 

3.2.2 ส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,807.21 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจาก 

(1) กาํไรสาํหรับปี 2556 จาํนวน 6,186.85 ลา้นบาท  

(2) บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหวา่งปีรวมจาํนวน 2.27 บาทต่อหุ้น ทาํให้กาํไร

สะสมลดลงจาํนวน 3,291.50 ลา้นบาท 

(3) องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 1,160.36 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากผลต่าง

จากการแปลงค่างบการเงินทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 1,436.52 ลา้นบาท ขณะท่ีมีกาํไรจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจาํนวน 176.72 ลา้นบาท 

4. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

หน่วย : ลา้นบาท

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 4,468.62 9,601.15 (5,132.53)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 8,277.63 (2,788.39) 11,066.02

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (13,185.41) (9,226.52) (3,958.89)

(439.16) (2,413.76) 1,974.60

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ
คงเหลอืสิน้งวด (383.64) (24.29) (359.35)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 8,260.58 10,698.63 (2,438.05)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้งวด 7,437.78 8,260.58 (822.80)

เพิม่(ลด)ปี 2556 ปี 2555
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 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจาํนวน 

7,437.78 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (8,260.58 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 822.80 ลา้นบาท สรุปสาเหตุได้

ดงัน้ี 

4.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงทาํให้เงินสดลดลงจาํนวน 5,132.53 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากผล
การดาํเนินงานของปี 2556 ทาํให้เงินสดลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 380.14 ลา้นบาท ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในดาํเนินงานระหว่างงวดทาํให้กระแสเงินสดลดลงจาํนวน 4,752.39 ลา้นบาท 
เน่ืองจากยอดลกูหน้ีค่าขายไฟของ RG เพ่ิมข้ึน 1 เดือนจากปีก่อน ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 3.1.3 

4.2 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึน ทาํใหเ้งินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 11,066.02 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงัน้ี 

(1) ในระหวา่งปี 2556 เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 เป็นจาํนวน 6,561.29 ลา้นบาท 

(2) ในระหวา่งปี 2556 RAC ไดรั้บเงินจากการขายสัญญาการชาํระเงินเป็นงวด ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 2.4 เป็น
จาํนวน 3,518.06 ลา้นบาท 

4.3 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึน ทาํใหเ้งินสดลดลงจาํนวน 3,958.90 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

(1) ในระหวา่งปี 2556 RAC ชาํระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินก่อนกาํหนดประกอบกบั RAC และ RHIS มีการปรับ
โครงสร้างเงินกูท้าํใหเ้งินกูจ้ากสถาบนัการเงินลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน สุทธิจาํนวน 4,953.97 ลา้น
บาท 

(2) ในระหวา่งปี 2556 RG RHIS และ RAC จ่ายตน้ทุนทางการเงินนอ้ยกวา่ปี 2555 เป็นจาํนวน 544.45 ลา้นบาท 

5. อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

1) อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 0.91 1.38

2) อตัรากาํไรสทุธ ิ (%) 11.56 13.40

3) อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 11.49 15.32

4) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (%) 6.66 8.18

5) EBITDA (ลา้นบาท) 12,879 15,118

6) EBITDA ต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่  (%) 13.87 15.57

7) อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.60 0.80

8) อตัราสว่นความสามารถในการชาํระคนื

  เงนิตน้และดอกเบีย้ (DSCR)  (เทา่)

9) มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 37.72 36.53

10) กาํไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 4.27 5.33

1.16 1.73

อตัราสว่น ปี 2556 ปี 2555
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให้   นายวุฒิชยั ตนักุรานันท์    เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ  นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ  ลายมือช่ือแบบยอ่ 

นายพงษดิ์ษฐ พจนา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
ผู้รับมอบอาํนาจ      

นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา   ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
 

 ประธานกรรมการ  
 ประธานกรรมการ

กลัน่กรองการลงทุน

(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.)  

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

19 ธนัวาคม 2554-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่2 

58  ปริญญาเอก Ph.D. in Petroleum Engineering, University  
of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท  Master of Science in Petroleum Engineering, 
University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี Bachelor of Science (with Special Distinction) 
in Petroleum Engineering, University of Oklahoma
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (น.บ.ส.)             
รุ่นที่ 46 (ผูน้าํที่มีวสิยัทศัน์) สาํนกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 Senior Executive Program (SEP 60), London Business 
School สหราชอาณาจกัร 

 ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
รุ่นที่ 51 (พ.ศ. 2551 – 2552) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้          
การพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3                  
(พ.ศ. 2553) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารการยตุิธรรมทาง
ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2554) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 

  2553 – ปัจจุบนั รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  
2550 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอสโซ่  (ประเทศไทย)  จาํกดั 

(มหาชน) (4) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2551 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

  2549 - 2551 รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
(ต่อ) 

 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นที่ 13            
(พ.ศ. 2554) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.)  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการ
พลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2555) สถาบนัวทิยาการ
พลงังาน           

 วฒุิบตัร หลกัสูตร “ภูมิพลงัแผน่ดิน” สาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP 64/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ            
บริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit Committee Program 
(ACP 32/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ             
บริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of Compensation 
Committee (RCC 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน  
 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 196 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายตระกูล  วนิิจนัยภาค  
 

 กรรมการ  
 ประธานกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการกลัน่กรองการ
ลงทุน 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

19 ธนัวาคม 2554-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่2 

63  ปริญญาโท Master of Law, School of Law, Tulane 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมาย                      
แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 

ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที่ 11                      
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Crime Prevention and 
Treatment of Offender  สถาบนั UNAFEI ขององคก์าร
สหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่น 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Training in Child Abuse 
Prosecutors and Investigators, American Prosecutor 
Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 ประกาศนียบตัร Children's Rights, British Council 
International Seminar  มหาวทิยาลยั Oxford ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร The 2000 Executive Leadership 

มหาวทิยาลยั Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2554 – ปัจจุบนั รองอยัการสูงสุด สาํนกังานอยัการสูงสุด  

  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2549–2554 ผูต้รวจการอยัการ   สาํนกังานอยัการสูงสุด 

     

     

     

     

     

     



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 197 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายตระกูล  วนิิจนัยภาค  
(ต่อ) 

 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Criminal Justice Executive 

Program, International Law Enforcement Academy             

ประเทศไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Crisis Management

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Maryland University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นที่ 13               

(พ.ศ. 2554) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.)  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program 

(DCP 147/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการ
พลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 วฒุิบตัร หลกัสูตร “ภูมิพลงัแผน่ดิน” สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรม
ระดบัสูง รุ่นที่ 17 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ           
ศาลยตุิธรรม 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน  



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 198 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ
  

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

13 กมุภาพนัธ์ 2555-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

63  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับนัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

 International Aviation Management Training 
Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟ้า           
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการกาํกบัดูแลสาํหรับ
กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจ 
สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ภาครัฐ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 156/2012)  สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advance Audit 
Committee Program (ACP 40/2012) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Successful Formulation 
& Execution of Strategy (SFE 19/2013) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

   - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี   

   - ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ  

 

   - กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

   - กรรมการเร่งรัด กาํกบั ติดตามการกู้
วกิฤติอุทกภยั จงัหวดันนทบุรี 

 

   - กรรมการบริหารความเสี่ยง   กฟน. 

   - กรรมการพิจารณาแผนงานวสิาหกิจ กฟน. 

   
- กรรมการพิจารณาแผนงานและ
ประเมินผลงานผูว้า่การ 

กฟน. 

     



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 199 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 
(ต่อ)  

 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM 8/2012) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring the Internal 
Audit Function (MIA 13/2012) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (MFR 16/2012) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management                   
(MIR 13/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   - กรรมการกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

   - ผูจ้ดัการกองฝึกนกับิน  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

     

     

     

     

     

     

     

     



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 200 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /             
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. พลตํารวจโทถาวร  จันทร์ยิม้ 
 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

27 มีนาคม 2555-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                    

เป็นวาระที ่1 

63  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต             
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับนัฑิต               
พฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต                 
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

 วทิยาลยัเสนาธิการทหาร 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 ปริญญาบตัร หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปอ.) รุ่นที่ 41 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงานตาํรวจ

ชั้นสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP 107/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

   - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554-2556 กรรมการองคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

  2552-2553 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

  
2551-2552 กรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  2548-2549 ผูบ้ญัชาการตาํรวจสนัติบาล  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

  
2546-2548 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจตระเวน

ชายแดน 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

     

     



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 201 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายสาธิต  รังคสิริ 
 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

30 มีนาคม 2553-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่2 

54  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์                
(การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัสยาม 

 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต Atlanta University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Scholarship & Outstanding Student 
Award from the National Deans’ Lists of America) 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management 
Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 

 ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
(พ.ศ. 2550) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 39 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ประกาศนียบตัร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส 
โดยทุน ACTIM 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2556 - ปัจจุบนั ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

  2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั 

  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2553 – 2556 อธิบดี  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

  2552 - 2554
  

กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

  2552 -2553 กรรมการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  2552 -2553 รองประธานกรรมการ                          
ในคณะกรรมการจดัการ 

คณะกรรมการจดัการกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

  2552 -2553 กรรมการ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

  
2552 -2553
  

กรรมการ  คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลเครดิต 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายสาธิต  รังคสิริ 
(ต่อ) 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร EDI Taxation Technology, 
University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Tax Authorities’ Use of the 
Internet, University of New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP 74/2006)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ          
บริษทัไทย   

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program  
(DAP 2/2003)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   
 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2552 -2553 กรรมการ  คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  2552- 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจ          
การคลงั 

กระทรวงการคลงั 

  2552  รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

  2552  กรรมการ  ธนาคารสินเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

  2552  กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายสุนชัย คาํนูณเศรษฐ์ 
 

 กรรมการ 
 กรรมการกลัน่กรอง          

การลงทุน 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

1 กมุภาพนัธ์ 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่1 

57  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advance Management Program, 
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการปฏิบตัิการจิตวทิยาฝ่าย
อาํนวยการ สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DCP 100/2013)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    
บริษทัไทย  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการ
พลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบนัวทิยาการ
พลงังาน  
 

10,000 

(0.0007%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 – ปัจจุบนั ผูว้า่การ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) (1) 

  2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (4) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554-2556 รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. 

  2553-2554  ผูช้่วยผูว้า่การบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. 

  2551-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาและแผนงาน
โครงการ 

กฟผ. 

  
2550-2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาและแผนงาน

โรงไฟฟ้า 
กฟผ. 

     

     

     

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน  
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายทรงภพ พลจันทร์ 

 กรรมการอิสระ  

 กรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

29 มีนาคม 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่1 

59  ปริญญาเอก Ph.D. สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (น.บ.ส.)   

(พ.ศ. 2547) สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(ก.พ.)   

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ASEAN Executive Program,   
New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advance Executive Program, 
Kellogg School of Management, Northwestern University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.)   
รุ่นที่ 50  (พ.ศ. 2550 – 2551) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

 ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2555) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบนัวิทยาการ
พลงังาน 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2553 – ปัจจุบนั อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2548 - 2556 กรรมการ     บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

  2549 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   กระทรวงพลงังาน 

  2545 – 2549 ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์   สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน             

  2547 - 2548 กรรมการ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2543 – 2545 หวัหนา้ส่วนนโยบายและแผน กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ                    

กรมทรัพยากรธรณี                         
กระทรวงอุตสาหกรรม 

  2539 – 2543 Deputy Chief Executive Officer Malaysia-Thailand Joint Authority 
(MTJA) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายทรงภพ พลจันทร์ 

(ต่อ) 

 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP 23/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ             
บริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP 52/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ               
บริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Financial for Non-Finance 
Directors Program (FND 9/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายประจวบ   อุชชิน 

 กรรมการ 
 กรรมการกลัน่กรอง       

การลงทุน 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.)  

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

24 เมษายน 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่1 

62  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
University of Missouri-Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Advanced Management Program, Harvard 
Business School, Boston MA ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP 73/2006)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ              
บริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Risk Management Committee 
Program (RMP 1/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
 

8,200 

(0.0006%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556-ปัจจุบนั กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2555 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ        บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

  2554-2556 กรรมการ    บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

  2553-2556 กรรมการ    บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 3 จาํกดั 

  2551-2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแล
บริษทัในเครือ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2549-2551 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและ
บริหารการลงทุน   

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2548-2555 ประธานกรรมการ                                           บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ 
จาํกดั 

  2548-2555 คณะทาํงานบริหาร                                          บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

     2546-2556 ประธานกรรมการ                                           บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 
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             หนา้ 207 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายประจวบ   อุชชิน 

(ต่อ) 

    ประสบการณ์การทาํงาน 

 2546-2555 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ                      บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  2543–2546 รองกรรมการผูจ้ดัการ                                      บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  2542-2543 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าราชบุรี                          กฟผ. 

     

     

     

  
   

     

     

        

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นายสุวทิ คงแสงภักดิ์ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหาร              

ความเสี่ยง  
 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็น

กรรมการ 

29 มีนาคม 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่1 

53  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายมหาชน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง                    
เนติบณัฑิตยสภา 

  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการจดัซื้อจดัจา้ง
ของกระทรวงคมนาคม   

สภาผูแ้ทนราษฎร 

  2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จาํกดั 

  2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสแอลซี ลอว ์จาํกดั 

  2537 – ปัจจุบนั หวัหนา้สาํนกักฎหมาย สาํนกักฎหมายสยาม ลีกลั คอนซลัแทนต ์

  2526 – ปัจจุบนั ทนายความ  

  ประสบการณ์การทาํงาน  

   - ไม่มี  
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10. นางสาวรัตนา  ตรีพพิฒัน์กลุ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

29 มีนาคม 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

63  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต                        
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การบริหารจดัการ          
ดา้นความมัน่คงชั้นสูง รุ่นที่ 4 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การเมืองการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตย  สาํหรับนกับริหาร
ระดบัสูง รุ่นที่ 15 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DCP 58/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit Committee 
Program (ACP 45/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2549 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

  2549 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรุ๊ป จาํกดั 

  2549 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จาํกดั 

  2549 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั พี บลู ลากนู เจมส์ จาํกดั 

  2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี บลู ลากนู เจมส์ จาํกดั 

  

2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์ บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรุ๊ป จาํกดั และบริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต 
จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2523-2549 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สงวนเจริญเมททลั จาํกดั 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11. นายเมฆนิทร์ เพช็รพลาย 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

24 เมษายน 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

45  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 162/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั การท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการ                         
มีเดีย แพลตฟอร์ม 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

 

  
2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการ การตลาด 

และการขาย ประเทศไทย กลุ่มประเทศ
อินโดจีน 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

 

  2556 ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส มีเดีย 
แพลตฟอร์ม 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

  

2555 – 2556 ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส 
การตลาดและการขาย ประเทศไทย             
กลุ่มประเทศอินโดจีน 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11. นายเมฆนิทร์ เพช็รพลาย        

(ต่อ) 

    ประสบการณ์การทาํงาน 

 2552 ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ การตลาด
และการขาย ประเทศไทย กลุ่มประเทศ
อินโดจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

บริษทั ชินแซลเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน)  

 

  2547 ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ การตลาด
และการขาย ประเทศไทย กลุ่มประเทศ
อินโดจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริษทั ชินแซลเทลไลท ์จาํกดั (มหาชน)  
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

27 มีนาคม 2555-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

43  ปริญญาเอก Doctor of Business 
Administration, The University of South 
Australia ประเทศออสเตรเลีย 

 ปริญญาโท Master of Business 
Administration (International Business),          
The University of Birmingham สหราช
อาณาจกัร 

 อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in 
Business Administration (International 
Business), The University of Birmingham 
สหราชอาณาจกัร 

 ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิค
การแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์
ระดบัผูบ้ริหาร รุ่นที่ 9  กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 173/2013) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

30,000 

(0.0021%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2551 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  2550 – ปัจจุบนั  
  

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ                 

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  
2550 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ                       

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

  2550 – ปัจจุบนั   ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ     

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  2550 – ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อิสริยา พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา 

(ต่อ) 

  ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกั
บริหารระดบัสูง รุ่นที่ 16 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 3               
(พ.ศ. 2556)  สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

13. นายรัมย์ เหราบตัย์ 
 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

1 ตุลาคม 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

57  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management 
Program, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร หลกัประจาํวทิยาลยัการ
ทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 

 Leading into the Future Under Strategic Inflection  
of Change 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP) 
 EGAT Assistant Director Development Program 

(EADP) 
 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) 

7,446 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 – ปัจจุบนั  รองผูว้า่การเชื้อเพลิง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2555 - 2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

  2554 – 2556 ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจบาํรุงรักษา  กฟผ. 

  2553 - 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาโยธา   กฟผ. 

  2550 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาเครื่องกล กฟผ. 

     

     

     

        

        
หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

14. นายพูนสุข โตชนาการ 
 

 กรรมการ 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

1 ตุลาคม 2556-ปัจจุบนั 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

59  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารการคลงั                  
สถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP) 
 Changes and Challenges 
 EGAT Preparation of Professional Leader Program 

(EPLP)  
 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP 163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 – ปัจจุบนั รองผูว้า่การบญัชีและการเงิน ทาํหนา้ที่
ผูบ้ริหารใหญ่ดา้นการเงิน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554 - 2555 ผูช้่วยผูว้า่การบญัชี กฟผ. 

  2553 – 2554 ผูช้่วยผูว้า่การสาํนกัตรวจสอบภายใน กฟผ. 

  2550 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ
สายงานพฒันา 

กฟผ. 

     

     

     

     

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

15. นายพงษ์ดษิฐ พจนา 
 

 กรรมการ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และ
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 

 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556-ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่1 

58  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมโยธา The Georgia Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP 106/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
วทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2554) สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP) 
 EGAT Preparation of Professional Leader Program 

(EPLP) ประเทศออสเตรเลีย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั (3) 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั (3) 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (3) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2555 - 2556 รองผูว้า่การกิจการสงัคม ทาํหนา้ที่
โฆษก กฟผ. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

  2555   ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ. 

  
2553 – 2555 ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 
กฟผ. 

  

2551 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสื่อสารองคก์าร กฟผ. 

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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นายพงษ์ดษิฐ พจนา หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ‐ กาํหนดแผนธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายใหม่แบบมีส่วนร่วมของผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยมุ่งเนน้การวางแผนกลยทุธ์เพื่อสร้างมูลค่าแก่องคก์รและผูถ้ือหุน้ (Value-Focused Strategy) ตลอดจน
กาํหนดวธิีการบริหารงานและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ใหส้ามารถรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั อนาคต และแผนธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  

‐ ปรับโครงสร้างองคก์รใหส้ามารถรองรับการดาํเนินการตามแผนธุรกิจใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
‐ ติดตามและควบคุมการดาํเนินงานเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใหส้ามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายที่กาํหนด 
‐ สื่อสารภายในและภายนอกองคก์รเพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจและกิจกรรมที่สาํคญัของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 
‐ ทบทวนเรื่องสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนกังานใหเ้ทียบเท่าบริษทัชั้นนาํ 
‐ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพนัธมิตรเพื่อการเสริมสร้างการเติบโตของบริษทัฯ 
‐ ประสานการดาํเนินงานและเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทัฯ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

16. นายพรีะวฒัน์   พุ่มทอง   
 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
วางแผนและพฒันาธุรกิจ  

 เลขานุการคณะกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2553-ปัจจุบนั 

 

55  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Monash University, 
ประเทศออสเตรเลีย, Certificate of Merit              
(คะแนนสูงสุด) สาขา International Business  

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์, Asian Institute of 
Technology (AIT)  (ทุนรัฐบาลเยอรมนั)  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 ประกาศนียบตัรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 8 สถาบนั
พระปกเกลา้  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Development 
Program (AEDP), Thammasat Business School 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัร Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Electric Power Development from 
Swedish Board of Investment and Technical 
Support (BITS) ประเทศสวเีดน  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

  2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

  2554 - ปัจจุบนั
  

กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

  2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล                     
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

  2553 - ปัจจุบนั
  

กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  

2552 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

16. นายพรีะวฒัน์   พุ่มทอง   
(ต่อ) 

 

  ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Program from 
General Electric International Operation Company, 
inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร Hydro Electric Power from Japan 
International Cooperation Agency (JICA), 
Columbo Plan ประเทศญี่ปุ่น   

 ประกาศนียบตัร Thermal and Hydro Power Project 
Planning from Snowy Mountain Engineering 
Cooperation, Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย 
 

 

  2552 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั 

 ประสบการณ์การทาํงาน 

  2549 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-
พฒันาธุรกิจ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2547 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  2555 - 2556 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

  2553 - 2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

  2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

  2556 กรรมการบริหาร บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 
 

  2549 - 2556
  

ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

     2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั  
 

     2553 - 2555
  

ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั  
 

        

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 220 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

16. นายพรีะวฒัน์   พุ่มทอง   
(ต่อ) 

 

  
 

  2552 – 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั  

 2553 - 2554
  

ประธานกรรมการ บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 
 

  2553 ประธานกรรมการ บริษทั ยนัฮี โซล่า เพาเวอ่ร์ จาํกดั 
 

  2555 - 2556 กรรมการ บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั 

  2553 - 2556 คณะทาํงานบริหาร บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

  2553 - 2556 กรรมการบริหาร บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

  
 หวัหนา้กลุ่มศึกษาและประสานงาน

พฒันาธุรกิจ ฝ่ายจดัการธุรกิจใน
เครือ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

  
 หวัหนา้กลุ่มเจรจาและบริหารสัญญา 

ฝ่ายซื้อไฟฟ้าในประเทศ 
กฟผ. 
 

  
 หวัหนา้กลุ่มวศิวกรรมและพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้า ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
กฟผ. 
 

 

 นายพรีะวฒัน์   พุ่มทอง  
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนดแผนธุรกิจ แผนกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย ในการพฒันาโครงการ  และกรอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมถึงความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน  เจรจาเงื่อนไข 
หลกัการ ในระดบันโยบายกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของโครงการ เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษทักาํหนดไว ้และสามารถรองรับกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย อยา่งมี
เอกภาพ 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

17. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ 
 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ   

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2556-ปัจจุบนั 
 

58  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี  

 Excellence in Situation Management Program 
 Coal Combustion Technology & Ash Forming 
 Flue Gas Desulfurization Design & Testing 

Standard ประเทศเยอรมนี 
 Pollution Control Technology (JAPIC)                 

ประเทศญี่ปุ่น 
 Power Plant Availability Workshop                  

ประเทศแคนาดา 
 Electrostatic Precipitation Technology                  

ประเทศญี่ปุ่น 
 Steam Turbine Operation & Maintenance             

ประเทศญี่ปุ่น 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

7,500 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

  
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

    
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

17. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ 
(ต่อ) 
 
 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ.2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  
 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2555 - 2556 กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
2554 - 2555 ผูช้่วยผูว้า่การโครงการธุรกิจ

เดินเครื่องและบาํรุงรักษา   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษา 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ    
กฟผ. 

  
2546 - 2549 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายการผลิต 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ   
กฟผ. 

  
2543 - 2545 หวัหนา้กองปฏิบตัิการ ระบบ

กาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

กฟผ. 

 

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนดแผนธุรกิจ แผนกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรฐาน และพฒันาผลการดาํเนินงาน และประสิทธิภาพการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคของธุรกิจในเครือ รวมทั้งนโยบายการ
วเิคราะห์ ติดตาม ประเมินผล  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของธุรกิจในเครือมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายที่บริษทักาํหนด และสามารถรองรับกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัและอนาคต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย อยา่งมีเอกภาพ  



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 223 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

18. นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ 
 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
การเงิน  

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2555-ปัจจุบนั 
 

47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University          
of  Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม           
ไฟฟ้ากาํลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 
 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จาํกดั 

  2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล                 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 

(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั  

 

     
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 224 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

18. นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์         
(ต่อ) 
 

  
  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2544 - 2554 Deputy Chief Financial 
Officer 

บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

  2543 - 2544 ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

  
2543 Vice President, Capital 

Market Department   
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

  
2539 - 2543 Vice President, Project 

Lending Group 
ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

  

2534 - 2539 Assistant Vice President, 
Manufacturing and Service 
Industry Credit Department   

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

  
   

     

 

นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนดแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรฐาน การดาํเนินงานทางบญัชีการเงินของบริษทั ทั้งนี้ เพื่อให้การดาํเนินงานทางดา้นการเงินมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง   
กบัทิศทางและเป้าหมายที่บริษทักาํหนดไว ้และสามารถรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีเอกภาพ  



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 225 

 

  

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

19. นายสมนึก   จนิดาทรัพย์   
 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ทาํหนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 17 ธนัวาคม 2556-ปัจจุบนั 
 

55  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ  

 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Program 
General Electric International Operation Company, 
Inc. (พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program               
(พ.ศ. 2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advance Senior Executive 
Program  (พ.ศ. 2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบนั
พระปกเกลา้                

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง                 
(พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

7,300 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555 - 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   

ทาํหนา้ที่กรรมการผูจ้ดัการ                 
บริษทั ผลิต ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2554 - 2555
  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   
ทาํหนา้ที่กรรมการผูจ้ดัการ                 
บริษทั ไตร เอนเนอร์จี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549 - 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   

ทาํหนา้ที่รองกรรมการผูจ้ดัการ          
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2554 - 2555 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บริษทั ไตร เอนเนอร์จี้ จาํกดั 

  2552 - 2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

  2552 - 2555 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

  
2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั    

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

19. นายสมนึก   จนิดาทรัพย์   
(ต่อ) 
 
 

  ประกาศนียบตัรประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 152/2011) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  
 
 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2547 - 2549 รองกรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการ
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั    

  2543 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั    

  
2539 - 2543 หวัหนา้กองบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า            

วงันอ้ย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

  
2538 - 2539 หวัหนา้แผนกเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อน โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
กฟผ. 

  
2537 - 2538 หวัหนา้ทีมปฏิบตัิงานประจาํโรงไฟฟ้า 

The Cogen (SPP) 
กฟผ. 

     

        

 

นายสมนึก   จินดาทรัพย์   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ร่วมกาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมาย รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย
ที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต บริหาร และจดัการบริษทัในเครือที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

20. นางสุนี   รัชตมุทธา   
 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2554-ปัจจุบนั 
 

55  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer                     
สภาวชิาชีพบญัชี 

 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

  2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์จาํกดั 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส รักษาการ

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2552-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ที่  Chief 

Financial Officer  บริษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จาํกดั       

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2550-2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน   บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  

2549-2550 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ทาํหนา้ที่ 
Director - Finance & Accounting
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั   

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

20. นางสุนี   รัชตมุทธา   
 (ต่อ)   
 
 

   
ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 

 2547-2549 ผูจ้ดัการส่วนการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2543-2547 ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชีและ
งบประมาณ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

  
 หวัหนา้แผนกวเิคราะห์บญัชี การเงิน 

และงบประมาณ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     

 

นางสุนี   รัชตมุทธา   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ร่วมกาํหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของสายงานดา้นบญัชี และการเงิน  รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 229 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

21. นางบุญทวิา   ด่านศมสถิต   
 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารองคก์ร  

 รักษาการผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
ทาํหนา้ที่ เลขานุการบริษทั 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2554-ปัจจุบนั 
 

53  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Mini MBA (พ.ศ. 2546)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรเลขานุการบริษทั (พ.ศ. 
2550) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 ประกาศนียบตัร The Leadership Grid และ                 
The Supervisory Grid (พ.ศ. 2551) 

 ประกาศนียบตัรโครงการกฎหมายธุรกิจสาํหรับ
บุคคลทัว่ไป (พ.ศ. 2553) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 11            
(พ.ศ. 2556) สถาบนัพระปกเกลา้  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล                

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  

2553 - 2554
  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส สาํนกังาน
เลขานุการบริษทั รักษาการผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 
ทาํหนา้ที่เลขานุการบริษทั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 
 

  
2551 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขานุการ

บริษทัอาวโุส 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2547 - 2551
  

ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2546 - 2547
  

ผูจ้ดัการส่วนงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2543 - 2546
  

ผูจ้ดัการส่วนธุรการและงานบุคคล บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

21. นางบุญทวิา   ด่านศมสถิต 
(ต่อ)   
 
 

   
ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554 - 2556 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั    

  2554 - 2556 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั    

  2554 - 2556 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั    

  
2524 - 2543 วทิยากรระดบั 10 ทาํหนา้ที่ หวัหนา้

ส่วนงานธุรการ ฝ่ายฝึกอบรม    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     

 

นางบุญทวิา   ด่านศมสถิต หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของสายงานบริหารองคก์ร ประกอบดว้ย งานบริหารทรัพยากรบุคคล สื่อสารองคก์ร ประชาสัมพนัธ์  และงานซีเอสอาร์ งานบริหาร
อาคารและสาํนกังาน และการติดตาม กาํกบัดูแล และควบคุมงานในความรับผิดชอบ รวมถึงการบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต 

-    การวางแผน การอาํนวยการ และดาํเนินการจดัการประชุม รวมถึงการจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารรายงานการประชุม เพื่อใชอ้า้งอิง และตรวจสอบได ้สาํหรับการประชุมผูถ้ือหุน้และการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  และการใหค้าํแนะนาํเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้และการ
ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ  เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ ระเบียบบริษทัฯ นโยบาย หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี  ระเบียบและ
ขอ้พึงปฏิบตัิต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

- รับผิดชอบการดาํเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสิทธิของผูถ้ือหุน้  การเปิดเผยขอ้มูล การรายงานสารสนเทศ และการจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
กฏเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

22. นายประยุทธ   ธงสุวรรณ   
 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ทาํหนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั  
 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 

ราชบุรีพลงังาน จาํกดั   
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 15 พฤษภาคม 2555-ปัจจุบนั 
 

55  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Program 
General Electric International Operation Company, 
Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2553 - 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่             

บริหารองคก์ร 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2547 - 2550 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระชาสมัพนัธ์

โรงไฟฟ้าราชบุรี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2543 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  2553 - 2555 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2549 - 2550 กรรมการ  บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั  

     

     
   

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 232 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

22. นายประยุทธ   ธงสุวรรณ   
(ต่อ) 

  
ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 

 2549 - 2550 กรรมการ  บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั  
 

  2541 - 2543
  

หวัหนา้กองจดัหาและบริการ               
ฝ่ายบริหารและแผนงานดา้นการใช้
ไฟฟ้า  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  
   

 

นายประยุทธ   ธงสุวรรณ   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ร่วมกาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมาย รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย
ที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต บริหาร และจดัการบริษทัในเครือที่ไดร้ับมอบหมาย 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 233 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

23. นายนิรันดร์   วงษ์ช่างหล่อ   
 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ทาํหนา้ที่  Chief Financial Officer 
บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย 
จาํกดั  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2556-ปัจจุบนั 
 

53  ปริญญาโท Master of Management, Asian Institute 
of Management (AIM) ประเทศฟิลิปปินส์  

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer               

สภาวชิาชีพบญัชี  
 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Development 

Program (AEDP), Thammasat Business School 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัร The Job of the Chief Financial 
Officer, New York Salomon Center & Singapore 
Institute of Management    ประเทศสิงคโปร์  

 ประกาศนียบตัร Managerial Skills Enhancement 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  -ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2553-2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ทาํหนา้ที่ Chief Financial Officer 
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2551-2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผน

และบริหารการลงทุน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2550-2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายจดัการ

ธุรกิจ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549-2550 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายการเงิน  

 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2546-2549 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ทาํงานในตาํแหน่ง 

ผูอ้าํนวยการบญัชีและการเงิน          
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

     

     

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 234 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

23. นายนิรันดร์   วงษ์ช่างหล่อ   
 (ต่อ) 

  
ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 

  ผูอ้าํนวยการระดบั 11 ทาํงานใน
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการบญัชีและ
การเงิน บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั  

กลุ่มบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

   ผูจ้ดัการฝ่ายลงทุนอาวโุส  กลุ่มบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

   ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินอาวโุส  กลุ่มบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 

 

นายนิรันดร์   วงษ์ช่างหล่อ   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ร่วมกาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมาย  รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย
ที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต บริหาร และจดัการดา้นบญัชีและการเงินบริษทัในเครือที่ไดร้ับมอบหมาย 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 235 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

24. นายรฦก   สัตยาภรณ์   
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส              
ทาํหนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ี
คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั 

 รักษาการผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ
ต่างประเทศ 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 18 มกราคม 2554-ปัจจุบนั 
 

54  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา  Asian 
Institute of Technology 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program   
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรบริหารโครงการ             
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

    2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

    2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

     ประสบการณ์การทาํงาน 

     
2555-2556 
  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันา
ธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

 

  

2553-2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันา
โครงการต่างประเทศ ทาํหนา้ที่ รอง
กรรมการผูจ้ดัการดา้นเทคนิค บริษทั 
เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 236 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

24. นายรฦก   สัตยาภรณ์   
 (ต่อ) 

  
ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 

 2553-2553 
  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ทาํหนา้ที่         
รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นเทคนิค 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี 
จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2549-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการ
ก่อสร้าง 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2545-2549 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรมและ

ประสานงาน บริษทั ราชบุรีพลงังาน 
จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

     2555 - 2556 กรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั   

     
2525 - 2545 หวัหนา้หน่วยวศิวกรรมสนาม 

โครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลบั          
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

      วศิวกร ระดบั 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

นายรฦก   สัตยาภรณ์   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ร่วมกาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของสายงานดา้นพฒันาโครงการในต่างประเทศ  รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต 
 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 237 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

25. นายดาํรงค์  เขยีวชะอุ่ม 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 
 รักษาการผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ          
ในประเทศ 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 16 ตุลาคม 2555-ปัจจุบนั 
 

58  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี 

7,095 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สงขลา ไบโอฟเูอล จาํกดั 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

  2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บริษทั สุโขทยั เอน็เนอร์ยี ่จาํกหัด 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  

2554 - 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ทาํหนา้ที่           
รองกรรมการผูจ้ดัการ - โรงไฟฟ้า 
บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

     
2546 - 2552
  

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและควบคุม             
การผลิต 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั 

     2527 - 2546 วศิวกรระดบั 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

นายดาํรงค์  เขยีวชะอุ่ม หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ร่วมกาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของสายงานดา้นพฒันาโครงการในประเทศ  รวมทั้งบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม เพื่อให้การดาํเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต 
 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 238 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

26. นางสุพตัรา   ทองกาญจน์   
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2556-ปัจจุบนั 
 

53  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารภาษีชั้นสูงระหวา่ง

ประเทศ โรงเรียนภาษี 

4,000 

(0.0003%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555 – 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ที่ Chief 

Financial Officer บริษทั เซเปียน-
เซียนนํ้านอ้ย จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2554 – 2555 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2553 – 2554 ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชีและ

งบประมาณ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549 – 2553 ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชีบริษทั          

ในเครือและบริหารภาษี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2541 – 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั วอีาร์ คอมพิวเตอร์ จาํกดั 
 

  
2535 – 2536 Financial Controller บริษทั เจ๊บเซ่นแอนดเ์จส็เซ่นกรุ๊ป            

(ประเทศไทย) จาํกดั 

  
   

        

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 239 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

26. นางสุพตัรา   ทองกาญจน์   
 (ต่อ) 

  
  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2531 – 2534 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทั เจ๊บเซ่นแอนดเ์จส็เซ่นกรุ๊ป            
(ประเทศไทย) จาํกดั 

  2525 – 2531 พนกังานฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

 

นางสุพตัรา   ทองกาญจน์   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - วเิคราะห์ วางแผน กาํกบัควบคุมดูแลการบริหารเงิน การจดัหาแหล่งเงินทุน บริหารสินเชื่อ งานดา้นการบริหารภาษี และกาํหนดนโยบายดา้นการเงิน ตวัชี้วดัการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
บริหารและติดตามผลการดาํเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษทัฯ และธุรกิจในเครือ เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
             หนา้ 240 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

27. นายสมหมาย   ภูษณชาคร   
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2550-ปัจจุบนั 
 

49  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer                

สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2549-2550 ผูจ้ดัการส่วน ทาํหนา้ที่  Finance 

Manager  บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย             
เอนเนอร์จี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2547-2549 
  

ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชีและ
งบประมาณ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2543-2547 ผูจ้ดัการส่วนการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2552 - 2555 กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

  
2553 - 2555 กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 

(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  
2553 -2555 กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  
   

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

27. นายสมหมาย   ภูษณชาคร   
 (ต่อ) 

  
  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554 - 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชี
และการเงิน 

บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

  2550 - 2554 กรรมการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

     2550 - 2554 
  

กรรมการ บริษทั ราชบุรีอลัลายแอนซ์ จาํกดั   

 

นายสมหมาย   ภูษณชาคร   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - วเิคราะห์ วางแผน และกาํหนดนโยบายดา้นบญัชี ตวัชี้วดัการดาํเนินงานดา้นบญัชี ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยที่เป็น Paper Company  

- ดาํเนินการด้านการปิดบญัชีและจดัทาํงบการเงินให้ตรงตามกาํหนดเวลา บนัทึกบญัชีและประมวลบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมทั้งรวบรวมงบประมาณของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อจดัทาํงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯและบริษทัในเครือ เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี กฎหมาย ระเบียบ
หลกัเกณฑต์ามที่ตลาดหลกัทรัพยห์รือกลต. กาํหนดไว ้โดยไม่ขดัต่อระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

28. นายพรชัย  จํานงค์เดช 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2552-ปัจจุบนั 
 

54  ปริญญาโท Master of Public Administration 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วฒุิบตัร Certified Professional Internal Auditor 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ประกาศนียบตัร Pre Certified Internal Auditor 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer               

สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2551- 2552 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549-2551 ผูจ้ดัการส่วนบริหารความเสี่ยง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2546-2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน     บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 9 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

นายพรชัย  จํานงค์เดช หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ดาํเนินการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรม
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบ คาํสัง่ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

29. นางวดรีัตน์   เจริญคุปต์   
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและ
บริหารการเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 พฤษภาคม 2554 
 
วนัทีพ่้นจากตําแหน่ง 
1 กมุภาพนัธ์ 2557  
ปัจจุบนั นางสาวเรวดี ศรีคงยศ 
ดาํรงตาํแหน่งแทน  
 

39  ปริญญาโท Master of Business Administration, 
University of Washington 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการ
ธนาคาร) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2553 - 2554 ผูเ้ชี่ยวชาญ ทาํหนา้ที่ผูจ้ดัการส่วน

บริหารและวางแผนการเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2547 - 2553 ผูจ้ดัการส่วนบริหารและวางแผน

การเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
   

 

นางวดรีัตน์   เจริญคุปต์   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนด นโยบายดา้นการเงิน และวางแผนการดาํเนินงานด้านการเงิน จดัทาํประมาณการ การเงินของบริษทั  วิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน   
และการลงทุน วางแผน กาํหนดเครื่องมือ กาํหนดตวัชี้วดั บริหารและ ติดตามผลปฏิบตัิงานเพื่อบริหารความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

- กาํหนดโครงสร้าง และการดาํเนินการจดัหาเงินทุน   ควบคุมการวางแผนบริหารเงินให้สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ติดตามสภาวการณ์ตลาดการเงิน 
เพื่อวเิคราะห์และประเมินทางเลือกทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทางดา้นการเงิน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

30. นางสาวเรวด ีศรีคงยศ 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส              
ฝ่ายวางแผนและบริหาร
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
1 มกราคม 2557 -ปัจจุบนั 
 

55  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (เกียรติ
นิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Fixed Income Primer Program 
(Lehman Brothers)  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2554-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556 รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

  
2553-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2549-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสาํนกังาน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

     
2546-2549 ผูจ้ดัการส่วนหลกัทรัพย ์ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

     
2543-2546 ผูจ้ดัการส่วนบริหารและวางแผน

การเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

 

นางสาวเรวด ีศรีคงยศ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนด นโยบายดา้นการเงิน และวางแผนการดาํเนินงานด้านการเงิน จดัทาํประมาณการ การเงินของบริษทั  วิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน   
และการลงทุน วางแผน กาํหนดเครื่องมือ กาํหนดตวัชี้วดั บริหารและ ติดตามผลปฏิบตัิงานเพื่อบริหารความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

- กาํหนดโครงสร้าง และการดาํเนินการจดัหาเงินทุน   ควบคุมการวางแผนบริหารเงินให้สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ติดตามสภาวการณ์ตลาดการเงิน 
เพื่อวเิคราะห์และประเมินทางเลือกทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทางดา้นการเงิน 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 245 

 

 

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 246 

 

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 247 

 

DD = ประธานกรรมการ     D = กรรมการ        ID = กรรมการอิสระ    

CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    Deputy CEO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ   COO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ     

CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  SEVP=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      EVP = ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย     MD = กรรมการผูจ้ดัการ       DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ   

A =  กรรมการตรวจสอบ     AA  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

H  =  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน   

HH  =  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

R  =  กรรมการบริหารความเสี่ยง  RR  =  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

I =  กรรมการกลัน่กรองการลงทุน    II  =  ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 
 

 ประธานกรรมการ 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 17 มีนาคม 2553  –  ปัจจุบนั 

 

60  ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advance Management 
Program, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Development Program-2 มูลนิธิพฒันาทรัพยากร
มนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Creating Value Through 
Product Management and Customer Profitability 
สถาบนับณัฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ASEAN Executive 
Development Program, Thammasat Business School 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director  Certification 
Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั(3) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554-2556 ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  2553-2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2552-2556 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  2552-2556 ผูว้า่การ กฟผ. 

  2553-2554 ประธานกรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

  2552-2553 กรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  2551-2552 รองผูว้า่การ กฟผ. 

  2550-2551 ผูช้่วยผูว้า่การบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. 

  
2549-2550 ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจเดินเครื่องและ

บาํรุงรักษา  

กฟผ. 

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นางศิริพร เหลอืงนวล 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 24 เมษายน 2550  – ปัจจุบนั 

 

55  ปริญญาโท Master of Business Administration 
(General) จาก Pittsburg State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 การพฒันาผูน้าํคลื่นลูกใหม่ในวงราชการไทย 
สาํนกังาน ก.พ. 

  Promotional of Capital Market, Korea Stock 
Market  

 Global Reform and Privatization of Public 
Enterprises, World Bank Institute 

 Financial and Accounting for Non-Financial 
Manager, The Wharton School 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร TLCA  Executive 
Development  Program สมาคมบริษทั                          
จดทะเบียนไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหลกัทรัพย์
ของรัฐ  

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

   ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัและ
ประเมินผลรัฐวสิาหกิจ  

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 

   กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จาํกดั 
(มหาชน) 

   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นางศิริพร เหลอืงนวล (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Breakthrough Program 
for Senior Executives, IMD, Switzerland  

 ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) รุ่นที่ 55 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร Directors Certification Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายอาํนวย ทองสถิตย์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 17 มีนาคม 2553 – ปัจจุบนั 

 

61  PhD Candidate, University of Kassel, German 

 Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of 
Florida, U.S.A. 

 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยพีลงังาน มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 

 ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

 Cert. Senior Executive Fellows, Harvard 
University, U.S.A. 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่น 44 สถาบนัพฒันา
ขา้ราชการพลเรือน 

 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49 วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรการบริหารงานพฒันาทอ้งถิ่นที่ย ัง่ยนื            
รุ่นที่ 1 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ขา้ราชการเกษียณ  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   อธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

   หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

   รองอธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 

  
 ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัคน้ควา้

พลงังาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 

   ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาพลงังาน
แสงอาทิตย ์

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 

  
 ผูอ้าํนวยการส่วนคน้ควา้วจิยั

พลงังาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 

   กรรมการ มูลนิธิพลงังานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

   กรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายอาํนวย ทองสถิตย์  
(ต่อ) 
 

    ประสบการณ์การทาํงาน 

  กรรมการคณะทาํงานคลสัเตอร์
พลงังานทดแทน 

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

   กรรมการผูต้รวจสอบทางวชิาการ
ดา้นพลงังาน 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

  
 กรรมการประจาํวทิยาลยัพลงังาน

และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื
รัตนโกสินทร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายชุมพล ฐิตยารักษ์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

58  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  
 ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) 
 อบรมผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการ 
 อบรมนกับริหารงานช่างระดบัสูง รุ่นที่ 2                     

กรมโยธาธิการ 
 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา กรมโยธาธิการ 
 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ

ปริญญาโทสาํหรับนกับริหาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 อบรมหลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง รุ่นที่ 45 
กระทรวงมหาดไทย  

 ศึกษาดูงานที่ยโุรปตามโครงการ นปส. รุ่นที่ 45 
กระทรวงมหาดไทย 

 ศึกษาดูงานประเทศเดนมาร์ก กระทรวงพลงังาน 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ก.พ. รุ่นที่ 50 
 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมนี 
 เยีย่มชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงงาน Nuclear  

Re-processing Plant ประเทศญี่ปุ่น 
 อบรมหลกัสูตรการบริหารบา้นเมืองที่ดีตาม              

หลกัธรรมาภิบาล (กพร.1) 
 ศึกษาดูงานประเทศนอร์เวย ์

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556-ปัจจุบนั รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2552-2556 ผูต้รวจราชการ, หวัหนา้ผูต้รวจ

ราชการ 
กระทรวงพลงังาน 

  2546-2552 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานพลงังานภูมิภาคที่ 10 

  
2545-2546 วศิวกร 8 บก ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

พลงังานภูมิภาคที่ 10 
สาํนกังานพลงังานภูมิภาคที่ 10 

  

2535-2545 โยธาธิการจงัหวดัปราจีนบุรี          
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัหนองคาย    
จงัหวดัระยอง และจงัหวดัเชียงราย 

กระทรวงมหาดไทย 

  
2530-2535 โยธาธิการจงัหวดัชุมพร กระทรวงมหาดไทย 

  
   

     

  

   

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 254 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายอธิปัตย์ บาํรุง 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

 

56  ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ  
ประเทศญี่ปุ่น 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น 

  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 

 หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2553 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ผูต้รวจราชการ สาํนกังานปลดั กระทรวงพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายธีรวทิย์ จารุวฒัน์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

56  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรนานาชาติ 
สาขาพฒันาการบริหาร (Development 
Administration)  ดา้นนโยบายและการบริหาร 
(Policy and Management) สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ (NIDA) 

 ปริญญาโท การเงิน หลกัสูตรนานาชาติ (MIF) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2536 

 ปริญญาโท การจดัการและนโยบายพลงังาน 
(Energy Management and Policy) มหาวทิยาลยั
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2528 (ภายใต้
ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)  

 ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั             
พ.ศ. 2522 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 67/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงหลกัสูตรการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
สถาบนัพระปกเกลา้ พ.ศ. 2551 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2546 - ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษาสมทบ (รุ่นที่ 4, 7) ศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2523-2527 วศิวกรเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  2528-2531 วศิวกรวางแผน บริษทั ยโูนแคล (ประเทศไทย) จาํกดั  

  2532-2533 รองผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน บริษทั เงินทุนเอกธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 

  2534-2542 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอกโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

  2543-2544 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พชัรประกนัภยั จาํกดั 

  
2544-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   

สายวางแผน 
บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคลัไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2546-2547 หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเงิน              

(Chief Financial Officer : CFO) 
บริษทั อ.ส.ม.ท. จาํกดั (มหาชน) 

  
2548-2549 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่                      

(Chief Executive Officer : CEO) 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  2549 ประธานกรรมการ บริษทั เอซีที โมบาย จาํกดั 

  
2550-2551 กรรมการบริหาร และรักษาการ

ผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA) 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 256 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายพงษ์ดษิฐ พจนา 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

วนัที่ 19  สิงหาคม  2556 –  
ปัจจุบนั 
 

 

58  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมโยธา The Georgia Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP 106/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
วทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2554) สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP) 
 EGAT Preparation of Professional Leader Program 

(EPLP) ประเทศออสเตรเลีย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั (3) 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั (3) 

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (3) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2555 - 2556 รองผูว้า่การกิจการสงัคม ทาํหนา้ที่
โฆษก กฟผ. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  2555   ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ. 

  
2553 – 2555 ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 
กฟผ. 

  

2551 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสื่อสารองคก์าร กฟผ. 

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายสมนึก   จินดาทรัพย์   
 

 กรรมการ 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ
รับรอง) 

  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

55  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ  

 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Program 
General Electric International Operation Company, 
Inc. (พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program               
(พ.ศ. 2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advance Senior Executive 
Program  (พ.ศ. 2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบนั
พระปกเกลา้                

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง                 
(พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

7,300 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั(2) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555 - 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   

ทาํหนา้ที่กรรมการผูจ้ดัการ                 
บริษทั ผลิต ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2554 - 2555
  

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   
ทาํหนา้ที่กรรมการผูจ้ดัการ                 
บริษทั ไตร เอนเนอร์จี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549 - 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   

ทาํหนา้ที่รองกรรมการผูจ้ดัการ          
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2554 - 2555 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอร์จี้ จาํกดั 

  2552 - 2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

  2552 - 2555 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

  
2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั    
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายสมนึก   จินดาทรัพย์   
(ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัรประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 152/2011) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  
 
 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2547 - 2549 รองกรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการ
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั    

  2543 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั    

  
2539 - 2543 หวัหนา้กองบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า            

วงันอ้ย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

  
2538 - 2539 หวัหนา้แผนกเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อน โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
กฟผ. 

  
2537 - 2538 หวัหนา้ทีมปฏิบตัิงานประจาํโรงไฟฟ้า 

The Cogen (SPP) 
กฟผ. 

     

        

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 259 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นายธนากร พูลทว ี

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2554 – 31 
ธนัวาคม 2556 

61  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเหมืองแร่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Senior Executive Development Program-1             
บริษทั GE 

 ความรู้ดา้นการตลาดการเงินเพื่อการตดัสินใจ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่อง
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Director Certification Program สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Senior Executive Development Program-2                
มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 โครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงในยคุโลกาภิวตัน์ 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP)  
 Coaltrans Asia  ประเทศอินโดนีเซีย 
 Cooperation in the Field of Mine Mouth Power 

Plant Project Development in Indonesia/Thailand 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 Coal for Energy Security in ASEAN Region 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  -  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2553-2556 รองผูว้า่การเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 

  
2552 ผูช้่วยผูว้า่การบริหารเชื้อเพลิง        

ทาํการแทนรองผูว้า่การเชื้อเพลิง 
กฟผ. 

  2548 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่บริหารเชื้อเพลิง กฟผ. 

  2542 ผูจ้ดัการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ กฟผ. 

  
2536 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตเหมือง 

แม่เมาะ- ปฎิบตัิการ 
กฟผ. 

  
2532 หวัหนา้กองปฏิบตัิการเหมือง        

แม่เมาะ ฝ่ายปฏิบตัิการเหมือง 
กฟผ. 

     

     

     

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 260 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10. นายมงคล สกุลแก้ว 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

วนัที่ 1 มีนาคม 2556  - 31 

ธนัวาคม 2556 

60  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ Water Resources 
Engineering สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครื่องกล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                       
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 Senior Executive Development Program       
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 Senior Executive Development Program-2      
มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ        

 Masterful Coaching Workshop, Hay Group  
 ความรู้ดา้นตลาดการเงินเพื่อการตดัสินใจสาํหรับ 

นกับริหารระดบัสูง ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ASEAN Executive Development Programme, 
Thammasat Business School 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP)  
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 

Program (ENOP) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.) 

   

  2554 รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

  2551 ผูช้่วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 

  2548 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลงังาน กฟผ. 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10. นายมงคล สกุลแก้ว  
(ต่อ) 

 

   EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) 
 EGAT’ Successor Development Program (ESDP) 
 AMP-Financial/Accounting/HR/Strategic 

Management 
 The 9th PFI Annual Conference on Financing 

Power and Energy Projects in Asia ประเทศ  
สิงคโปร์ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11.นายพยตั  ชินวไิล 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุม         
การผลิต 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 เมษายน 2556-ปัจจุบนั 
 

 

46  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต เครื่องมือวดั
คุม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาคกระบงั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงินและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  -ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555  รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุม

การผลิต 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
2549 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและ

บาํรุงรักษา อาวโุส 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
2547  ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและ

ประสิทธิภาพ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 2543  วศิวกรส่วนวางแผนการผลิตและ

บาํรุงรักษา 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 

  

 วศิวกรแผนกระบบควบคุมการเผา
ไหมแ้ละผลิตไอนํ้า กองควบคุมและ
เครื่องมือ ฝ่ายบาํรุงรักษาไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

นายพยตั  ชินวไิล 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ - บริหารงานและกาํหนดเป้าหมาย ดา้นการผลิตและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลงัความร้อนร่วม กาํลงัผลิตรวม 3,645 MW ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- บริหารงานและกาํหนดเป้าหมาย จดัการสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สัญญาจา้งเดินเครื่องและบาํรุงรักษา (OMA) สัญญาจดัหาและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้พลงัความร้อนร่วม (CSA)   
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
บริหารและจดัการงบประมาณรายไดแ้ละรายจ่ายจากการผลิตและบาํรุงรักษา ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นการผลิตและบาํรุงรักษา และลดมูลค่าพสัดุสาํรองคลงั อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 



                                 เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12.นายณฐัพร ศรีสิงห์ 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์ร
สมัพนัธ์                             
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1  มกราคม 2552-ปัจจุบนั 
 

 

57  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

  Diploma in Project Management and Project 
Administration, Akademie Klausenhof, Germany 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2550 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ 

โรงไฟฟ้าราชบุรี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

   หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขา
เขตพื้นที่ (พิษณุโลก) 

     

     

 

นายณฐัพร ศรีสิงห์ 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ - วเิคราะห์ วางแผน และกาํหนดแผนปฏิบตัิงาน และกาํหนดตวัชี้วดังานของส่วนสื่อสารองคก์รและงานของส่วนชุมชนสัมพนัธ์ในสายงานของฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผน
ธุรกิจของบริษทั 

- ติดตามงานดาํเนินงานโครงการต่างๆใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่กาํหนดไว ้และร่วมแกไ้ขปํญหา/อุปสรรคต่างๆใหส้าํเร็จตามเป้าหมายโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วม 

- ประสานความร่วมมือ ชี้แจงทาํความเขา้ใจเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และรักษาความสัมพนัธ์ที่ดีกบัหน่วยงานภาครัฐ ผูน้าํชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆโดยคาํนึงถึงประโยชน์
ของบริษทัและใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

13.นายสมบูรณ์  โฆษติวานิช 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ
การเงิน                  
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่1  มิถุนายน 2552-ปัจจุบนั 
 

 

55  ปริญญาโท บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  MINI MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                          
  ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  ประกาศนียบตัร CFO (สภาวชิาชีพบญัชี) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA 
  ประกาศนียบตัร Senior  Executive  Program   
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน         บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

   - ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชี 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

   -  ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 -  นกับญัชีระดบั 9 ทาํหนา้ที่หวัหนา้

แผนกบญัชี ฝ่ายบริหาร DSM 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     
 -  หวัหนา้หมวดบญัชีและการเงิน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวงันอ้ย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

นายสมบูรณ์  โฆษติวานิช 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ -  บริหารจดัการ กาํกบัวเิคราะห์ และ ตรวจสอบ งานดา้นบญัชี การเงิน จดัหา  บริหารบุคคล และสาํนกังานใหด้าํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
ของบริษทั 
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DD = ประธานกรรมการ     D = กรรมการ        ID = กรรมการอิสระ    

CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    Deputy CEO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ   COO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ     

CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  SEVP=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      EVP = ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย     MD = กรรมการผูจ้ดัการ       DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ   

A =  กรรมการตรวจสอบ     AA  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

H  =  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน   

HH  =  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

R  =  กรรมการบริหารความเสี่ยง  RR  =  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

I =  กรรมการกลัน่กรองการลงทุน    II  =  ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายพรชัย  จํานงค์เดช 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2552-ปัจจุบนั 
 

54  ปริญญาโท Master of Public Administration 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วฒุิบตัร Certified Professional Internal Auditor 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ประกาศนียบตัร Pre Certified Internal Auditor 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer               

สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2551- 2552 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549-2551 ผูจ้ดัการส่วนบริหารความเสี่ยง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2546-2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน     บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 9 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

นายพรชัย  จํานงค์เดช หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - ดาํเนินการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรม
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบ คาํสัง่ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางบุญทวิา   ด่านศมสถิต   
 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารองคก์ร  

 รักษาการผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
ทาํหนา้ที่ เลขานุการบริษทั 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มิถุนายน 2554-ปัจจุบนั 
 

53  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Mini MBA (พ.ศ. 2546)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรเลขานุการบริษทั (พ.ศ. 
2550) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 ประกาศนียบตัร The Leadership Grid และ                 
The Supervisory Grid (พ.ศ. 2551) 

 ประกาศนียบตัรโครงการกฎหมายธุรกิจสาํหรับ
บุคคลทัว่ไป (พ.ศ. 2553) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 11            
(พ.ศ. 2556) สถาบนัพระปกเกลา้  

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment 
& Development Program  (พ.ศ. 2556) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leading with the Speed 
of Trust  (พ.ศ. 2556)  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล           

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  

2553 - 2554
  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส สาํนกังาน
เลขานุการบริษทั รักษาการผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 
ทาํหนา้ที่เลขานุการบริษทั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 
 

  
2551 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขานุการ

บริษทัอาวโุส 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2547 - 2551
  

ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2546 - 2547
  

ผูจ้ดัการส่วนงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2543 - 2546
  

ผูจ้ดัการส่วนธุรการและงานบุคคล บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางบุญทวิา   ด่านศมสถิต 
(ต่อ)   
 
 

   
ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554 - 2556 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั    

  2554 - 2556 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั    

  2554 - 2556 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั    

  
2524 - 2543 วทิยากรระดบั 10 ทาํหนา้ที่ หวัหนา้

ส่วนงานธุรการ ฝ่ายฝึกอบรม    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     

 

นางบุญทวิา   ด่านศมสถิต หน้าทีค่วามรับผดิชอบ - กาํหนดแผนกลยทุธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของสายงานบริหารองคก์ร ประกอบดว้ย งานบริหารทรัพยากรบุคคล สื่อสารองคก์ร ประชาสัมพนัธ์  และงานซีเอสอาร์ งานบริหาร
อาคารและสาํนกังาน และการติดตาม กาํกบัดูแล และควบคุมงานในความรับผิดชอบ รวมถึงการบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัคุณธรรม  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
มีเอกภาพ สอดคลอ้งกบันโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต 

-    การวางแผน การอาํนวยการ และดาํเนินการจดัการประชุม รวมถึงการจดัทาํและจดัเกบ็เอกสารรายงานการประชุม เพื่อใชอ้า้งอิง และตรวจสอบได ้สาํหรับการประชุมผูถ้ือหุน้และการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัยอ่ย และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  และการใหค้าํแนะนาํเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้และการ
ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ  เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ ระเบียบบริษทัฯ นโยบาย หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี  ระเบียบและ
ขอ้พึงปฏิบตัิต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  

- รับผิดชอบการดาํเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสิทธิของผูถ้ือหุน้  การเปิดเผยขอ้มูล การรายงานสารสนเทศ และการจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
กฏเกณฑ ์ขอ้กาํหนด และระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 


