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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

วสิัยทศัน์ 

 เป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

พนัธกิจ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง  

 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง 

 มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน และการพฒันาโครงการตามมาตรฐานสากล 

 มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื และปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีน่าพึงพอใจและมัน่คง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน 

 สนบัสนุนความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย 

 แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหก้บัผูถื้อหุน้ 

เป้าหมาย 

 เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวภายในปี 2566 

 เพ่ิมกาํลงัการผลิตเป็น 10,000 เมกะวตัต ์หรือเทียบเท่า 

 รักษาสัดส่วนรายไดจ้ากในประเทศไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของรายไดร้วมทั้งหมด 

 เพ่ิมกําลังการผลิตในพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของกําลังผลิตรวมของบริษัทฯ  ทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 

 บริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่ห้ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ มุ่งเนน้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคท่ีบริษทัดาํเนิน
ธุรกิจอยู ่

 แสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

 เสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถภายในองคก์ร 
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ค่านิยมองคก์าร 

 Reliability ความน่าเช่ือถือ   

 Accountability ความรับผดิชอบ 

 Trust ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ    

 Challenge ความทา้ทาย   

 Happiness ความสุขในองคก์ร  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในปี 2559 ท่ีผา่นมา รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกกาํลงั
เผชิญความไม่แน่นอนและความเส่ียงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตเช่นความผนัผวนของค่าเงินและความอ่อนไหวดา้นราคา
นํ้ามนั ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายอยา่งมากในการท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มีความมัน่คงและเจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหนา้ โดย
แนวนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยงัคงยึดโยงกบัเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ท่ีจะเพ่ิมมูลค่าของ
กิจการใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศ โดยใหค้วามสาํคญักบัการบริหาร
สินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หไ้ดเ้ตม็ประสิทธิภาพและมุ่งเนน้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู ่โดย
การแสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะแสวงหาโอกาส
และทางเลือกใหม่ในธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้
อีกดว้ย 

โดยในปัจจุบนัจากการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าท่ีสามารถเดินเคร่ืองผลิต
ไฟฟ้าจาํหน่ายแลว้และสร้างรายไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัต่อบริษทัฯ  ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า
นํ้ างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย 
รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงเป็น ส่วนสาํคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีกาํลงัผลิต
ติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุน้รวม 6,442 เมกะวตัต ์และสามารถสร้างรายไดใ้นปี 2559 เป็นจาํนวน 50,485 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดติ้ดตามเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างให้มีความกา้วหนา้และแลว้
เสร็จตามแผนงาน โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันาท่ีสาํคญัอีกหลายโครงการ ซ่ึงมี
กาํลงัการผลิตติดตั้ งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 538 เมกะวตัต์ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าเซเปียน-เซนํ้ าน้อย ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกาํหนดแลว้เสร็จและเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลมMount Emerald ท่ีประเทศออสเตรเลีย มีกาํหนดแลว้เสร็จและเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2561 และ
โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่  

สาํหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศในปี 2559 นั้น สืบเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ส่งผลใหค้วามตอ้งการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน บริษทัฯ จึงไดมุ่้งเนน้พิจารณาประเด็นการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือประกอบการตดัสินใจมากยิ่งข้ึน
ดว้ยเหตุจากภาวะเศรษฐกิจ ความผนัผวนของค่าเงินความอ่อนไหวของราคาเช้ือเพลิง โดยมีการเพ่ิมเติมเคร่ืองมือเพ่ือ
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ประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนทั้งระดบัมหภาคและเชิงลึกในระดบัโครงการ เคร่ืองมือประเมินระดบัความเป็นไปได้
ในการลงทุนของโครงการต่างๆ ซ่ึงจะช่วยควบคุมและจาํกดัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมถึงการพิจารณาความ
มัน่คงของโครงการโดยมุ่งเนน้โครงการท่ีมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี จาก
โรงไฟฟ้าท่ีสามารถเดินเคร่ืองแลว้ในปัจจุบนัและโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง ส่งผลใหก้าํลงัการผลิตของ
บริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีเป็นจาํนวน 6,980 เมกะวตัต ์

ทั้งน้ี จากการเลง็เห็นการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูงในธุรกิจดา้นพลงังานและการผลิตไฟฟ้า ในปี 2559 บริษทัฯ จึงไดมี้
แนวนโยบายเพ่ือรุกขยายและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลท่ีจะให้
เอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ โดยจบัมือกบัพนัธมิตรร่วมทุนซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั บีทีเอสกรุ๊ปโฮลด้ิง 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยการยืน่ขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุน
เพ่ือประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง ในนาม “กิจการร่วมคา้บี
เอสอาร์” โดยทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยวา่เป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดโดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอน
ของการเจรจาต่อรอง 

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 บริษทัฯ สามารถสร้างผลกาํไรไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงแสดงถึงโครงสร้างการ
ลงทุนท่ีแข็งแกร่งและสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงโดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 51,248 ลา้นบาทและมีกาํไร
สาํหรับปี 2559 จาํนวน 6,166 ลา้นบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 93.40 

 การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มุ่งสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนโดยยึดมัน่บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียม และ
ผลจากความมุ่งมัน่ และจริงจงัของบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และไดรั้บการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในปี 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการประกาศเกียรติคุณท่ีสาํคญั จากองคก์ร
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. รางวลัรายงานความยัง่ยืนดีเด่น ประจาํปี 2559 จาก CSR Club สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 4 

2. รางวลั Investors’ Choice Award จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเตม็ 
100 คะแนนต่อเน่ืองกนัเป็นปีท่ี 8 

3. การประเมินผลจากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2559 ท่ีระดบั “ดีเยีย่ม” 

ดา้นการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ยงัดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
โครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชน โครงการสุขสูงวยัสร้างไทยแขง็แรง โครงการ@CareLine เครือข่ายปันสุข เป็นตน้ ซ่ึง
โครงการต่างๆ เหล่าน้ีครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษพ์ลงังาน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การสนบัสนุนส่งเสริมป่า
ชุมชนเพ่ือรักษาแหล่งกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์างธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั 
และการสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัแก่เยาวชน เป็นตน้ 
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1.2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

ในปี 2559 ถือเป็นก้าวสําคญัอีกก้าวหน่ึงของบริษทัฯ ท่ีจะไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ โดยบริษทัฯ ได้
ดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

 ปรับเป้าหมายการด เนินธุรกิจ เพ่ือสร้างการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งในระยะยาว โดยการวางเป้าหมายเพ่ิมกาํลงั
การผลิตเป็น 10,000 เมกะวตัต ์หรือเทียบเท่า ควบคู่ไปกบัการรักษาสัดส่วนรายไดจ้ากในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของ
รายไดร้วมทั้งหมดและเพ่ิมกาํลงัการผลิตในโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานทดแทนในการผลิตไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของกาํลงัผลิต
รวมของบริษทัทั้งในและต่างประเทศ ไดเ้ขา้ศึกษาและร่วมเจรจากบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า อาทิ โครงการรถไฟฟ้า การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ การเขา้ร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานนิวเคลียร์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในลกัษณะรัฐต่อรัฐโครงการผลิตนํ้าประปาใน สปป.ลาว โครงการคลงัก๊าซ
แอลเอน็จี ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฯลฯ 

 มุ่งเนน้การบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิมให้ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ และพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคท่ี
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจอยู ่ในปี 2559 บริษทัฯประสบความสาํเร็จในการพฒันาโครงการพลงังานลม Mount Emerald ซ่ึงเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่ของรัฐควนีส์แลนด ์ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด ์และ
เป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายฐานธุรกิจระยะยาวของกลุ่มบริษทัฯในเครือรัฐออสเตรเลียอยา่งจริงจงั 

 เขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์กบัรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรของบริษทัฯไดเ้ขา้ไปสัมผสักบัเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสั่งสมประสบการณ์ใหม่เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรอย่างสอดรับกับแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า (PDP2015) ท่ีได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลียร์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผน 

 รุกเขา้สู่ธุรกิจใหม่ บริษทัฯไดรุ้กเขา้สู่ประเทศใหม่ๆ เพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตน้ ฉะนั้น การ
พฒันาบุคลากรใหมี้ความพร้อมคู่ขนานไปกบัการพฒันาโครงการทั้งในและต่างประเทศจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี ยงัมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในรอบปี โดยลาํดบัได ้ดงัน้ี 

กมุภาพนัธ์ 2559 

‐ RHIS ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น EDL-Gen ในตลาดหลกัทรัพยล์าวจาํนวน 4,514,400 หุ้น ราคาหุ้นละ 5,900 กีบ
ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวผา่น RHIS และRL เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 9.84 เป็นร้อยละ 10.11 

มนีาคม 2559 

‐ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย  ์หน่วยท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ส่งผลให้
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยค์รบแลว้ทั้ง 3 หน่วย 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 10,650 ลา้นบาท
โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,065 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนตามสัดส่วน
การลงทุนแลว้จาํนวน 10,650 ลา้นบาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 17,650 ลา้นบาท 
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เมษายน 2559 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํ กดั (“RE”) ไดจ้าํหน่ายโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ พร้อม
ทรัพยสิ์น สัญญา และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทั้งสอง
แห่งใหแ้ก่ บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั เป็นเงินจาํนวน 205 ลา้นบาท 

‐ RL โอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า-นํ้ างึม 2 กบั กฟผ. ให้แก่
บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั และไดรั้บเงินชดเชยการโอนสิทธิดงักล่าวเป็นเงินจาํนวน 168.92 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 2559 

‐ RE จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยโดยถือหุ้นทั้งจาํนวนในบริษทัยอ่ยใหม่ทั้งสามแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ซี
เอน็ไบโอแมส จาํกดั บริษทั พีบีไบโอแมส จาํกดั และบริษทั แอลพีไบโอแมส จาํกดั ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน บริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียนแห่งละ 20 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการลงทุนแลว้ร้อยละ 
25 ของมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

‐ Mount Emerald Wind Farm Pty เป็นบริษทัท่ีดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ซ่ึง
ตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลีย โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทราช-
ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (“RAC”) และ Port Bajool Pty Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ไดล้งนาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Ergon Energy Qeensland ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด ์สัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2573 

มถุินายน 2559 

‐ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 

‐ โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 3 ไดห้ยดุการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชัว่คราวเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2559 
เน่ืองจากเกิดเหตุเพลิงไหมบ้ริเวณสายไฟฟ้าใตอ้าคารสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโรงไฟฟ้าดงักล่าว ทั้งน้ี ไม่
มีโรงไฟฟ้ากงัหนัลมไดรั้บความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

‐ RAC ลงนามสัญญาซ้ือขายหุน้ Mount Emerald Wind Farm Pty กบั Port Bajool Pty Ltd. เพ่ือซ้ือหุน้
สามญัใน Mount Emerald Wind Farm Pty ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 จาก Port Bajool Pty Ltd. เป็นเงิน 
8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยแบ่งชาํระค่าหุน้เป็น 2 งวด งวดท่ี 1 ชาํระร้อยละ 25 ภายใน 10 วนั ทาํการ
หลงัจากลงนามสัญญาซ้ือขายหุน้ และงวดท่ี 2 ชาํระร้อยละ 75 ภายใน 160 วนัหลงัจากลงนามสัญญาซ้ือ
ขายหุน้ ส่งผลให ้RAC ถือหุน้ทั้งจาํนวนในบริษทัดงักล่าว 

กนัยายน 2559 

‐ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั จดทะเบียนเพ่ิมทุนจาํนวน 1,231 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
ใหม่จาํนวน 123.10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท คิด
เป็นสัดส่วนการลงทุนของบริษทัจาํนวน 43.08 ลา้นหุ้นหรือเป็นเงินจาํนวน 107.71 ลา้นบาท ส่งผลให้
ทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนเป็น 1,331 ลา้นบาท 
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พฤศจิกายน 2559 

‐ Mount Emerald Wind Farm Pty ไดล้งนามสัญญาทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ Australia 
and New Zealand Bank, National Australia Bank, The Bank of Tokyo Mitsubishi และ Societie 
Generale รวมวงเงินกูท้ ั้ งส้ิน 258.30 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ซ่ึงมีมูลค่าโครงการประมาณ 400 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

‐ บริษทัร่วมกบับริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดย้ืน่ขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุนเพ่ือประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพชู่วง
แคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.50 กิโลเมตร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง
ระยะทาง 30.40 กิโลเมตร ในนาม “กิจการร่วมคา้บีเอสอาร์” ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย โดยโครงการทั้งสองเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน 

ธันวาคม 2559 

‐ บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่า กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์
เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดสาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และ
ในขั้นตอนต่อไป กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ จะเขา้ร่วมประชุมเพ่ือเจรจาต่อรองตามขั้นตอนท่ีกาํหนดใน
พระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ 
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1.4. ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังานไฟฟ้า  
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ  คิดเป็นสัดส่วน       
ร้อยละ 45 และผูล้งทุนทัว่ไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55   

กฟผ.  เป็นรัฐวสิาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ท่ีดาํเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าในประเทศและประเทศใกลเ้คียง และธุรกิจอ่ืน ท่ีรวมถึง
การลงทุนกบับุคคลอ่ืนเพ่ือดาํเนินกิจการดงักล่าวภายใตพ้ระราชบญัญติั กฟผ. โดยมีบริษทัในเครือจาํนวน 5 บริษทั ดงัน้ี 

 
ท่ีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจท่ี กฟผ . เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นและมีลักษณะธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกนักบับริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  จึงทาํใหใ้นบางคร้ังเกิดภาวะการแข่งขนักนัเองในการเขา้ร่วม
พฒันาโครงการของกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างเช่น กรณีการเข้าร่วมประมูลไอพีพี เม่ือต้นปี 2556 เป็นต้น จึงทาํให้ กฟผ. 
ปรับเปล่ียนทิศทางในอนาคตโดยให้มีนโยบายท่ีจะให้บริษทัท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนัผนึกพลงัร่วมกนัในการลงทุนใน
โครงการใหญ่ๆ ในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มธุรกิจให้สามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆ 
ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมพลงังานได ้  

ท่ีผา่นมา กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการในบริษทัในเครือตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้นๆ  โดยท่ีบริษทั
เหล่านั้นสามารถกาํหนดนโยบาย บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจ และการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษทัไดต้ามความ
เหมาะสม สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) กฟผ. ได้ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ           
จาํนวน 7 คน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน  นอกเหนือจากการเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ร้อยละ 45 ของบริษทัฯ แลว้ กฟผ. 
ยงัเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 14 ของกาํลงัการผลิตรวมของประเทศ ภายใตเ้ง่ือนไขการดาํเนินธุรกิจ
ปกติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนท่ีขายไฟฟ้าในประเภทเช้ือเพลิงการ
ผลิตชนิดเดียวกนั และขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ในช่วงเวลาเดียวกนั สาํหรับขอ้ตกลงและสัญญาต่างๆ ท่ีกระทาํร่วมกนั              
ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และ กฟผ. ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 และ กฟผ. และสัญญาให้บริการจดัหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ
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ร้อนหงสาของบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นตน้ ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ และ กฟผ. ยงัมีความร่วมมือและเจตจาํนงในการผนึกกาํลงักนัเพ่ือดาํเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งส่งเสริม รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และเพ่ือขบัเคล่ือนการเติบโตสู่องคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน
เป็นสาํคญั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในรูปบริษทัโฮลด้ิง Holding Company โดยการเขา้ลงทุนถือหุ้นในบริษทัอ่ืน นบัตั้งแต่
ก่อตั้งบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2543 จวบจนปัจจุบนับริษทัฯไดแ้สวงหาโอกาสขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งในธุรกิจดา้นพลงังานและธุรกิจเก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเร่ิมจากการผลิตไฟฟ้า
จาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ี
หลากหลาย คือ พลงัความร้อน พลงัความร้อนร่วม พลงันํ้า พลงังานนิวเคลียร์ โคเจนเนอเรชัน่ และพลงังานทดแทนรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งหาโอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่ๆ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีบุคลากรของ
บริษทัฯมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ อาทิ การผลิตถ่านหินเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) บริษทัฯมุ่ง
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขนัได้อย่างย ัง่ยืน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามแผน           
บูรณาการดา้นพลงังานแห่งชาติท่ีให้ความสําคญัแก่ประเด็นดา้นพลงังาน 3 ประเด็น คือ เพ่ิมความมัน่คงทางพลงังาน 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนขององคก์รและประเทศชาติ 
ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นในผลการดาํเนินงานท่ีแขง็แกร่งบนหลกัธรรมาภิบาลของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้
และโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและพฒันารวม 6,980.03 เมกะวตัต์ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้รวม 
6,442.42 เมกะวตัต ์และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันาอีก 537.61 เมกะวตัต ์ทั้งน้ี 

โครงสร้างการลงทุนของบริษทัฯแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเช้ือเพลิงหลกัในประเทศส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีทางภาคตะวนัตกของประเทศซ่ึง
นอกจากจะมีส่วนสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯแลว้ยงัเป็นหลกัในการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของประเทศผา่น
ทางระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโรงไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัตกน้ีจะจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ใหแ้ก่พ้ืนท่ีภาคใตท่ี้ขาดแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ โรงไฟฟ้าในกลุ่มน้ีมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
4,879.25 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 69.90 ของกาํลงัการผลิตรวมของบริษทัฯประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
แลว้ จาํนวน 4,844.25 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา จาํนวน 35.00 เมกะวตัต ์ซ่ึงสามารถ
จาํแนกประเภทตามกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า ดงัน้ี 
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1.1.  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่(ไอพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และโรงไฟฟ้า 
ราชบุรีเพาเวอร์ 

1.2.  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอล์ด โรงไฟฟ้า
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร และโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ 

2. กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

ประเทศไทยได้แสดงบทบาทตามความตกลงปารีสภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
กาํหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ฉะนั้น ยุทธศาสตร์พลงังานของประเทศไทยจึงได้
กาํหนดให้เน้นความสําคญัในการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเพ่ือลดการพ่ึงพาแหล่ง
เช้ือเพลิงฟอสซิลสอดคลอ้งกบัความตกลงระหว่างประเทศขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อการดาํรง
รักษาส่ิงแวดลอ้มโลกเช่นเดียวกนั โดยเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และไดท้าํการศึกษา พฒันาและ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานชีวมวล และพลงังานนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของภาครัฐดงักล่าว 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 69.34          
เมกะวตัต ์โดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทตามชนิดของพลงังานทดแทนท่ี
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ดงัน้ี 

2.1. พลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ตา้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่า
เพาเวอร์ โคราช 3 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 4 และโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 7 

2.2. พลง ังานลม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานลม หว้ยบง 2 และโรงไฟฟ้าพลงังานลม หว้ยบง 3 

2.3. พลงังานชีวมวล ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

บริษทัฯไดว้างวิสัยทศัน์การเติบโตสู่บริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ประกอบกับกาํลังการผลิตภายในประเทศมีเพียงพอแล้ว จึงผลักดันให้บริษัทฯแสวงหาลู่ทางการลงทุนใน
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ดี แมบ้ริษทัฯจะเลง็เห็นโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เน่ืองดว้ยทาํเลท่ีตั้งของประเทศ
ไทยท่ีมีความเหมาะสมเชิงยทุธศาสตร์และศกัยภาพการเติบโตของประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีสูง แต่บริษทัฯจาํเป็นตอ้งพิจารณา
ลงทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั โดยคดัเลือกโครงการลงทุนในประเทศเพ่ือนบา้นและประเทศอ่ืนท่ีมีความเส่ียงตํ่าท่ีให้
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ท่ีเหมาะสม 

โครงการในต่างประเทศท่ีบริษทัฯเขา้ร่วมทุนและพฒันามีการใชแ้หล่งพลงังานเช้ือเพลิงท่ีหลากหลายทั้ง
ฟอสซิล พลงังานทดแทน และพลงังานนิวเคลียร์ คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 1,917.08 เมกะวตัตโ์ดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ี
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้รวมทั้งส้ิน 1,414.47 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 502.61             
เมกะวตัต ์โดยสามารถจาํแนกตามท่ีตั้งโครงการ ดงัน้ี 
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3.1. สปป. ลาว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า-นํ้ างึม 2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า          
เซเปียน-เซนํ้านอ้ย 

3.2. ออสเตรเลีย ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย 

3.3. ญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อาร์ไอซีไอ 

3.4. สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ Fangchenggang II 

4. กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

บริษทัฯ แสวงหาโอกาสในการพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานทั้งในและต่างประเทศผา่นบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมทุน และการร่วมคา้ ไดแ้ก่ ธุรกิจเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์
กงัหนัก๊าซโรงไฟฟ้าและอ่ืนๆ โดยจาํแนกตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

4.1.  ธุรกิจให้บริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จาํกดั บริษทั 
ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั และบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลค็ทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

4.2.  ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหนัก๊าซ ไดแ้ก่ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

4.3.  ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ไดแ้ก่ บริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั 

4.4.  ธุรกิจจดัหาเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั 

4.5.  ธุรกิจ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การถือหุ้นใน EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) ซ่ึงเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยล์าวผา่นบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่
แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยบริษทัฯมีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนใน EDL-
Gen 114.36 เมกะวตัต ์นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดพิ้จารณาโครงการลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
และธุรกิจอ่ืนท่ีจะช่วยเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยรวมใหแ้ก่ประเทศ 

ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

 โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจัดการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมจ่าย 
(Availability) ร้อยละ 93.16 เสถียรภาพการเดินเคร่ือง (CAH Index) 1.0310 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง(Fuel Ratio) 
1.0054 เท่า และสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มได้ตามมาตรฐาน (OHSAS 
18001:2007 และ ISO 14001:2004) 

 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษามีความพร้อมจ่ายเทียบเท่าร้อยละ 73.40 มีชั่วโมง
เดินเคร่ืองตามสัญญา (CAH) 6,450 ชัว่โมง มีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Margin) ร้อยละ 2.28 สามารถบริหาร
จดัการดา้นความปลอดภยัไดดี้เยี่ยมมีชัว่โมงทาํงานโดยไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานจาํนวน 2,000,000 ชัว่โมง และไดรั้บ
รางวลั Ecomagination จาก GE Global ระดบัเหรียญเงิน โดยยงัคงรักษามาตรฐานและการรับรอง OHSAS 18001, 
ISO14001 และ ISO 9001 
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 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย (Availability) ตลอดปี คิด
เป็นร้อยละ 91.77 ค่าดชันีแสดงเสถียรภาพการเดินเคร่ือง (CAH Index) เท่ากบั 1.01 เท่า และอตัราส่วนประสิทธิภาพการใช้
เช้ือเพลิง (Fuel Ratio) เท่ากบั 1.021 เท่า นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าไดด้าํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 

ในปี 2559 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ไดมี้ส่วนอนุรักษ์พลงังานภายในโรงไฟฟ้าดว้ยการเปล่ียนโคมไฟ
แสงสวา่งท่ีใชง้านเป็นประจาํ จากชนิดฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 36 วตัต ์มาเป็นหลอด L.E.D. Tube ชนิด T8 ขนาด 16 วตัต ์ทาํ 
ให้สามารถประหยดัพลงังานลงไดม้ากกวา่เดิมร้อยละ 50 หรือคิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัไดจ้าํนวน 300,000 
หน่วยต่อปี นอกจากน้ี ไดท้าํการทดลองเปล่ียนพดัลมระบายความร้อนท่ีหอหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 และ 2 อยา่งละ
หน่ึงตวัเป็นชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง จากผลการทดลองปรากฏวา่ไดผ้ลการประหยดัพลงังานไฟฟ้ามากกวา่ร้อยละ 25 เม่ือ
เทียบกบัพดัลมท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

ดา้นความปลอดภยั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ไดมุ่้งเน้นมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานให้กบั
พนกังานและผูท่ี้เขา้มาทาํงานในพ้ืนท่ีไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
มากกวา่ 4.4 ลา้นชัว่โมง-คน นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นระดบัประเทศดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานต่อเน่ือง 1-4 ปี (ระดบัทอง) จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
รวมทั้ งไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานให้เป็นศูนยจ์ากกระทรวง
แรงงานอีกดว้ย 

 โรงไฟฟ้าพลังนํ้า-นํ้างึม 2  ได้ดาํ เนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในหมู่บา้นอพยพเมืองเฟือง แขวงเวยีงจนัทน์ อยา่งต่อเน่ืองและเป็นไปดว้ยดี 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยค์รบทั้ง 3 หน่วย โดยเร่ิมเดินเคร่ืองหน่วยท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 
2 มิถุนายน 2558 หน่วยท่ี 2 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยท่ี 3 วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ซ่ึงโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีค่า 
Achieved Available Hours (AAH) รวม 3 หน่วยเท่ากบั 17,243 ชัว่โมง 

 โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ไดเ้จรจาแกไ้ขสัญญาเดินเคร่ือง และ        
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย ทั้ งประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซ่ึงช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาและลดค่าใช้จ่ายประจาํ ปีในการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาไดป้ระมาณร้อยละ 10 
นอกจากน้ี ไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบควบคุมตามแผนงานบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน Kemerton แลว้เสร็จ ส่วน
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน Townsville อยูร่ะหวา่งดาํ เนินการ 

 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภทสัญญา Firm 
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ เร่ิมเดินเคร่ืองผลิต และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้า เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 โดยจาํหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่ กฟผ. และจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบัน
โรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย (Availability) มากกวา่ร้อยละ 97.50 

 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. ตั้งแต่
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 โดยคาดว่าสมรรถนะโรงไฟฟ้า Equivalent Availability Factor (EAF) ณ ส้ินปี 2559 จะมี
ค่าประมาณร้อยละ 86.02 และจะสามารถดาํเนินการในส่วนระบบคุณภาพ ISO 9001 และ Carbon Credit แลว้เสร็จภายใน 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 โรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา 
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 โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเซเปียน-เซนํ้าน้อย อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างองคป์ระกอบต่างๆ ของโครงการ ประกอบดว้ย
เข่ือนหินท้ิงแกนดินเหนียวและอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายคอนกรีตเข่ือนดินถมปิดช่องเขาตํ่า อุโมงคส่์งนํ้ า 
อาคารโรงไฟฟ้า คลองระบายนํ้ าจากการผลิตไฟฟ้าลงลาํนํ้ าเดิม (แม่นํ้ าเซกอง) รวมถึงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า 
ความกา้วหนา้ โดยรวมมากกวา่ร้อยละ 65 เร็วกวา่แผนงานก่อสร้างท่ีกาํหนดไว ้คาดวา่จะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ด้
ในปี 2562 

 โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัมีโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลม Mount Emerald ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่ของรัฐควีนส์แลนด์ โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั 
Ergon Energy Queensland รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด ์และประสบความสํา เร็จในการจดัหาแหล่งเงินกูเ้พ่ือ
พฒันาโครงการเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้างและพฒันา คาดวา่จะแลว้
เสร็จประมาณปี 2561 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ขณะน้ีไดรั้บใบอนุญาตพฒันาโครงการและ
เงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย จาํนวน 9.50 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยอยูร่ะหวา่งการเจรจาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ โครงการ Iwaki-Fukushima ไดมี้การลงนามในสัญญาการลงทุน 
สัญญาจา้งท่ีปรึกษา สัญญาซ้ือขายท่ีดินและ FiT ขณะน้ียงัอยู่ระหว่างการคดัเลือกสถาบนัการเงินสําหรับการกูเ้งินของ
โครงการ งานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ ส่วนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยูร่ะหวา่งการ
เตรียมงานก่อสร้าง สาํหรับโครงการ Ueda อยูร่ะหว่างรอการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างภายหลงัจากยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ใหแ้ก่ Local Government 

 โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน อยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพ่ืออนุมติัรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) และอยูร่ะหวา่งการจดัหาผูรั้บเหมา (Engineering, 
Procurement and Construction: EPC) ทั้งส่วนท่อก๊าซ และโรงไฟฟ้ารวมถึงการหาแหล่งเงินกูข้องโครงการ 

ธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

บริษทัฯยงัคงดาํ เนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองผา่นบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ และการ
เติบโตของธุรกิจต่อกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อมบาํรุง
อุปกรณ์กงัหนัก๊าซ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจจดัหาเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี ในปี 2559 บริษทัฯไดร่้วมกบับริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิ
เนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ยืน่ขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุนเพ่ือประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-
มีนบุรี ระยะทาง 34.50 กิโลเมตร และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง ระยะทาง 30.40 กิโลเมตร ในนาม “กิจการร่วมคา้ 
บีเอสอาร์” โดยทั้งสองโครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซ่ึงขณะน้ีขอ้เสนอของทั้งสองโครงการไดรั้บการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่าเป็น
ขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดและจะเขา้สู่ขั้นตอนของการเจรจาต่อรองต่อไป 
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การบริหารงานในกจิการทีบ่ริษัทฯเข้าลงทุนและร่วมทุน 

บริษัทฯพิจารณาส่งกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมไปเป็น
กรรมการและผูบ้ริหารในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัฯเขา้ลงทุนและร่วมทุนตั้งแต่ช่วงการพฒันา การก่อสร้าง กระทั้งเดินเคร่ือง       
เชิงพาณิชยเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทั
ฯในระยะยาว 

การบริหารการเงนิ 

 ลงทุนในหลกัทรัพย ์EDL–Generation Public Company (“EDL–Gen”) เพ่ิมเติมอีกจาํนวนทั้งส้ิน 4.51 ลา้น
หุน้เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 โดยหุน้สามญัดงักล่าวไดมี้การเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยล์าวตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั
บริษทัฯถือหุน้สามญัผา่นบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. “RHIS” และบริษทั 
ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั (“RL”) จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน 169.78 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.11 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

 ลงทุนในบริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั ผา่นบริษทัยอ่ย RHIS คิดเป็นเงินลงทุนในส่วนทุน 198.40 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจาํนวนเงินลงทุนส่วนทุนรวมสะสมทั้งส้ิน 370.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและบริษทัฯไดล้งทุนใน
ส่วนทุนในบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้ านอ้ย จาํกดั จาํนวนเงิน 13.92 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และจาํนวนเงินลงทุนส่วน
ทุนรวมสะสมทั้งส้ิน 43.28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 การบริหารเงินสดคงเหลือ ไดด้าํเนินการบริหารเงินโดยพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ
ทั้งในดา้นการฝากเงิน การกูเ้งิน รวมถึงการพิจารณาสภาพคล่องในการให้เงินกูร้ะหว่างกลุ่มบริษทัฯดว้ยกนัภายใตก้รอบ
การบริหารเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปผลตอบแทนเฉล่ียตลอดปี 2559 สาํหรับเงินลงทุนระยะสั้น
และระยะยาว โดยบริษทัฯสามารถลงทุนไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนอา้งอิงในตลาด 

 ไดศึ้กษาและวิเคราะห์แนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียสกุล USD และค่าเงินสกุลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเตรียมการ
ในการเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินทั้งในส่วนของ Interest rate swap (“IRS”) และการขายคืนหุน้กู ้JPY Bond และ EMTN 
บางส่วนซ่ึงออกโดยบริษทัย่อย RHIS เพ่ือบริหารตน้ทุนทางการเงินและบริหารเงินสดคงเหลือของบริษทั แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์ตลาดเงินในช่วงปี 2559 มีความผนัผวนมากทั้งเหตุการณ์ Brexit การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ฯลฯ 
ซ่ึงบริษทัฯยงัคงตอ้งติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดต่อไป เพ่ือดาํเนินการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาใหบ้ริษทัฯไดป้ระโยชน์
สูงสุด 

 การจดัอนัดบัเครดิต บริษทัจดัอนัดบัเครดิต Standard and Poor’s และ Moody’s Investor Service ไดค้งอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ท่ี BBB+ และ Baa1 ตามลาํดบั ซ่ึงถือเป็นเครดิตความน่าเช่ือถือเทียบเท่าอนัดบัเครดิตของ
ประเทศ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยขาย
กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรีและ
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment : AP) 

รายไดค้่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า กาํหนดข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายคงท่ีในการดาํเนินการเช่น 
ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัความ
พร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามท่ี กฟผ. กาํหนด 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) 

รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้าจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้าและส่งเขา้ระบบไฟฟ้าของ กฟผ.โดยมี
ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ 

  1) ค่าเช้ือเพลิง (Fuel Payment) 

  2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 

3. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ (Finance Lease) 

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงินคือ รายไดค้่าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกูเ้งินและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
โดยบนัทึกบญัชีตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นไปตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4) 

นอกจากรายไดห้ลกัจากค่าขายไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้ บริษทัฯไดรั้บรายไดค้่าขายไฟฟ้าจาก 
RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายไดห้ลกัจากสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังานลม โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระยะยาวสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ประกอบดว้ย 

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

2. Energy Charge ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิงและ
ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา เป็นตน้ 

สาํหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC คาํนวณโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดคู้ณกบัราคา
ค่าไฟต่อหน่วยการผลิต นอกจากน้ี บริษทัฯยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีลงทุนในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

1. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ถือ
หุน้ร้อยละ 25 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่า
ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าค่าพลงังานไฟฟ้าและรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐานของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
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2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานให้บริการ 
เดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโดยมีสัญญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

3. บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 ท่ี สปป. ลาว โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอาย ุ25 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยก์บั กฟผ. 
โดยดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าคร้ังแรก (Initial Operation Date) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 

4. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ถือหุ้นร้อยละ 
49 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์8 แห่ง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สําหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี 

5. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3) และบริษทั เค. อาร์. ทู จาํกัด 
(โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2) ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 20 ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมมีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็กบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
จาํนวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ 
จาํกดัคือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

6. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และไดรั้บเงิน
สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft 
ขายส่งเฉล่ีย 

7. บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 40 มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ ชุดท่ี 1 และ 2 ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2557 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 

8.  บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั โดยบริษทั อาร์เอชอินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้าและรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายได้
พ้ืนฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ปัจจุบนั โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 ได้
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั กฟผ. แลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และ
วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั 

9. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั โดยบริษทัราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ถือหุ้น
ร้อยละ 40 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา ตั้งอยูท่ี่อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีสัญญา
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ซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล
สงขลาไบโอแมส เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

10. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั โดยบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือ
หุน้ร้อยละ 40 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration 
กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปีโ รงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก นวนคร เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัคือ ไฟฟ้า โดยขายใหแ้ก่ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระยะยาว 

คุณลกัษณะและกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้า 

1) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน  

กฟผ. ได้ทําสัญญาว่าจ้างผูรั้บเหมาก่อสร้างในลักษณะว่าจ้างแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (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 ถูกออกแบบให้สามารถใชไ้ดท้ั้งก๊าซธรรมชาติ และ

นํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงจะถูกพ่นเขา้ไปในเตาเพ่ือให้เกิดการเผาไหม ้ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะถ่ายเทไปยงันํ้ าใน

หมอ้นํ้ า ทาํให้นํ้ าระเหยกลายเป็นไอนํ้ าไหลไปตามท่อดว้ยแรงดนัและอุณหภูมิสูง พุ่งไปดนัเพลาของกงัหันซ่ึงต่ออยู่กบั

เพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน เม่ือสนามแม่เหล็กท่ีติดอยู่กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหมุนขดลวดซ่ึงติดอยู่ท่ี

สนามแม่เหลก็กจ็ะเกิดการเหน่ียวนาํทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าข้ึน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนไดติ้ดตั้งระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) (Flue Gas Desulfurization 

“FGD”) ในกรณีท่ีใชน้ํ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้ยกก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดอ์อกจากก๊าซเสียท่ีเกิดจากการเผา

ไหมน้ํ้ ามนัเตาซ่ึงมีกาํมะถนัปนอยู ่สาํหรับระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซดท่ี์ใชส้าํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นชนิดเปียก 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไดถึ้งร้อยละ 97.5 โดยใชหิ้นปูนเป็นตวัดูดซับ และไดย้ิปซั่มเป็นผล

พลอยได ้  

2) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  

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

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดทาํงานร่วมกนั คือ หน่วยผลิต
ไฟฟ้ากงัหันแก๊ส (รุ่น 9FA+e) 2 เคร่ือง เดินเคร่ืองร่วมกบัหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันไอนํ้ า 1 เคร่ือง โดยมีก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงหลกัและนํ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสาํรอง 

กงัหนัแก๊สของหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัแก๊สทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินไอพน่ โดยอากาศ
จะถูกดูดเขา้ไปสู่คอมเพรสเซอร์ของเคร่ืองกงัหันแก๊ส คอมเพรสเซอร์จะอดัอากาศก่อนจะส่งไปยงัห้องเผาไหม ้ท่ีห้องเผา
ไหมจ้ะมีการฉีดพ่นเช้ือเพลิงเขา้ไปเผาไหมท้าํให้ไดแ้ก๊สร้อนท่ีมีความดนัสูง แก๊สร้อนน้ีจะไปขบัส่วนของกงัหันแก๊สและ
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หมุนเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า แก๊สร้อนท่ีออกจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันแก๊ส จะนาํไปตม้นํ้ าเพ่ือให้เกิดไอนํ้ าซ่ึงจะ
นาํไปใชใ้นหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้าท่ีอยูต่่อกนั โดยไอนํ้าจะนาํไปหมุนเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

3) โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา 

โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า-นํ้ างึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าแรกท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสปป.ลาว ตั้ งห่างจากกรุง
เวยีงจนัทน์ 90 กิโลเมตรและอยูสู่งจากเข่ือนนํ้างึม 1 ประมาณ 35 กิโลเมตร 

โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า-นํ้ างึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บนํ้ าหรือเข่ือนกั้นนํ้ า โดยตวัเข่ือนมีลกัษณะเป็น
เข่ือน Concrete Rockfill Dam สูงประมาณ 181 เมตร และสูงกว่าระดบันํ้ าทะเล 375 เมตร ใชก้งัหันนํ้ าแบบฟรานซิส 
(Francis Turbine) จาํนวน 3 เคร่ือง ขนาดกาํลงัการผลิตเคร่ืองละ 205 เมกะวตัต ์ 

นํ้ าจากเข่ือนจะไหลผ่านท่อส่งนํ้ าดว้ยความเร็วสูงและมีปริมาณมาก แรงดนัท่ีเกิดข้ึนจะไหลเขา้ผ่าน
ช่องทางลงสู่กงัหันนํ้ า กงัหันนํ้ าจะหมุนทาํให้เกิดพลงังานกลไปขบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน และเปล่ียนพลงังานกลให้
เป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าน้ีจะถกูส่งต่อไปยงัสายส่งไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าต่อไป 

4) โรงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ก๊าซผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ํามันดิบ         

(Flared Gas) 

4.1)  โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผล
พลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ามนัดิบ (Flared Gas) จากฐานขดุเจาะนํ้ามนัประดู่เฒ่า-เอ ตั้งอยูท่ี่ตาํบลกง อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดั
สุโขทยั ซ่ึงบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั เป็นผูร่้วมกนัพฒันาโครงการโดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกําลังการผลิต 1.75                  
เมกะวตัต ์

4.2)  โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ ส่วนขยาย เป็นโครงการท่ีต่อยอดมาจากโครงการ
เพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า
จากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 0.9 เมกะวตัต ์

4.3) โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งเสาเถียร-เอ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจาก Flared Gas ซ่ึงมีลกัษณะ
โครงการเหมือนกบั “โครงการเพ่ิมค่าทรัพยากรแหล่งประดู่เฒ่า-เอ และประดู่เฒ่า-เอ ส่วนขยาย” โครงการน้ีตั้งอยูท่ี่ตาํบล
ไกร อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั 
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)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 ตั้งอยูบ่ริเวณตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสญัญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

5.2)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 ตั้งอยูบ่ริเวณ ตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมทั้ง 3 โครงการถือเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศในรูปแบบ

พลงังานทดแทนท่ีกระทรวงพลงังานกาํหนด เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ อีกทั้งการพฒันาโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลงังานลมยงัมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากลมเป็นพลงังานจากธรรมชาติท่ีสะอาด ไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถนาํมาใหป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดส้ิน  

หลกัการทาํงานคือ เม่ือมีลมพดัผา่นใบกงัหนั พลงังานจลน์ท่ีเกิดจากลมจะทาํใหใ้บพดัของกงัหนัเกิดการ

หมุนและไดเ้ป็นพลงังานกลออกมา พลงังานกลจากแกนหมุนของกงัหนัลมจะถกูเปล่ียนรูปไปเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเคร่ือง

กาํเนิดไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัแกนหมุนของกงัหันลม พลงังานไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและยกระดบั

แรงดนัไฟฟ้าจากระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลต ์เป็น 115 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบสายส่งของการ

ไฟฟ้าต่อไป 

6) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

6.1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ประกอบดว้ยโครงการจาํนวน 8 

โครงการ ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัอยธุยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตรวมทั้ง 8 โครงการ 34.25 เมกะวตัต ์

6.2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั ตั้งอยู่ในตาํบล         

สามเมือง อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการ

รับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 6 เมกะวตัต ์

6.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั ตั้งอยู่ในตาํบล       

ท่าอ่าง อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการ

รับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 6 เมกะวตัต ์
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6.4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ตั้งอยูใ่นตาํบลด่าน

ใน อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการ

รับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 6  เมกะวตัต ์

โครงการทั้ง 4 โครงการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทเซลลแ์สงอาทิตย ์

โดยแผ่นเซลลแ์สงอาทิตยซ่ึ์งทาํมาจากสารก่ึงตวันาํ (Silicon) จะเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีไดจ้ากแผ่นเซลล์แสงอาทิตยจ์ะผ่านเคร่ืองแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั (Inverter) ระดบั

แรงดนัไฟฟ้าท่ีออกจาก Inverter จะยงัเป็นระดบัแรงตํ่า มีระดบัแรงดนัประมาณ 380 โวลต ์ถึง 400 โวลต ์ไม่เหมาะสมท่ีจะ

ส่งจ่ายไฟฟ้าไปในระยะทางไกลและไม่สามารถต่อเช่ือมกบัระบบสายส่งของ กฟภ.ได  ้จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการเพิ่ม

แรงดนัไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ิมระดบัแรงดนัเป็นท่ีระดบั 22 กิโลโวลต ์

การติดตั้งแผ่นเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะทาํการติดตั้งในลกัษณะติดตั้งคงท่ี และเน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยู่

เหนือเส้นศนูยสู์ตรการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะหนัหนา้แผงไปยงัทิศใต ้ทาํมุมประมาณ 10 ถึง 15 องศากบัแนวพื้นราบ 

เพ่ือใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถรับแสงจากดวงอาทิตยใ์นลกัษณะเฉล่ียใกลเ้คียงมุมฉากไดสู้งสุดตลอดปี 

7) โรงไฟฟ้าชีวมวล  

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั สงขลาไบโอแมส จาํกดั ซ่ึงดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง       

ชีวมวลประเภทปีกและรากไมย้างพารา ตั้งอยูใ่นตาํบลขุนตดัหวาย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต ์

กระบวนการเร่ิมจากเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีถูกป้อนเขา้ห้องเผาไหม้ จากถงัเก็บเช้ือเพลิงบนหม้อไอนํ้ า 

(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) จนทาํให้ไอนํ้ามีความดนัและ

อุณหภูมิสูงประมาณ 158 บาร์และ 540 องศาเซลเซียสตามลาํดบั ไอนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิและความดนัสูงดงักล่าวจะถูกส่งเขา้

กงัหนัไอนํ้า (Steam turbine) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเปล่ียนรูปพลงังานความร้อนใหเ้ป็นพลงังานกลในรูปการหมุนของเพลาขบัเคล่ือน

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะเปล่ียนรูปพลงังานกลใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยหลกัการหมุนขดลวด

ไฟฟ้า ตดัเส้นแรงแม่เหลก็เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีแรงดนัประมาณ 13.8 กิโลโวลต ์จากนั้นจะถูกทาํให้มีแรงดนัสูงข้ึนเป็น          

33 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้า เช่ือมต่อกบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าต่อไป 
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8) โรงไฟฟ้าถ่านหินลกิไนต์ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั หงสาพาวเวอร์ จาํกดั (Hongsa Power Company Limited) ซ่ึงดาํเนิน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินลิกไนต ์(Mine-mouth Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 3x626 เมกะวตัต ์ตั้งอยู่

ในแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัญญาในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1,473 เมกะวตัต ์และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 100 เมกะวตัต ์ผา่นระบบ สายส่ง 500 kV และ 

115 kV ตามลาํดบั เป็นเวลา 25 ปี โดยมีบริษทักิจการร่วมคา้ Consortium ระหวา่ง China National Machinery and 

Equipment Import and Export Corporation (CNEEC) และ Harbin Group เป็นผูรั้บเหมางานออกแบบ จดัซ้ืออุปกรณ์และ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า (Power Plant EPC Contractor) โดยใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองผลิตไอนํ้า (Steam Generator) แบบ Sub-critical 

Boiler และเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ใชน้ํ้ าจากเข่ือนนํ้าแก่น (Nam Ken) และนํ้า

เลือก (Nam Luok) ใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินลิกไนตจ์ากบริษทั Phu Fai Mining Company Limited และมีสัญญาวา่จา้งเดินเคร่ือง

บาํรุงรักษา (O&M Agreement) กบั กฟผ.  

โรงไฟฟ้าหงสา ไดรั้บการออกแบบใหจุ้ดเตา (Ignition Start) ดว้ยนํ้ามนัดีเซล (Light Oil) และเดินเคร่ือง

ดว้ยถ่านหินลิกไนต ์ท่ีถูกลาํเลียงเขา้สู่กระบวนการเผาไหมเ้พ่ือตม้นํ้าในระบบผลิตไอนํ้า (Steam Generating System) โดย

การถ่ายเทความร้อนผา่นผิวท่อของ Tube Bundles (นํ้าท่ีนาํมาตม้เป็นนํ้าปราศจากแร่ธาตุ) จนกลายเป็นไอนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิ

และแรงดนัสูง (Superheated Steam) เพ่ือส่งไปขบัเคล่ือน Steam Turbine ใหห้มุนโดยมีแกนหมุนต่อกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(Power Generator) และส่งกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดไ้ปท่ีหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและจาํหน่ายเขา้ระบบส่ง

ใหก้บั กฟผ. และ EDL ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ส่วนไอนํ้าท่ีเหลือจะถูกส่งไปยงัอุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) เพ่ือเปล่ียน

สถานะจากไอนํ้ าให้กลายเป็นนํ้ าเพ่ือนาํกลบัไปใชใ้หม่ โดยแลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้ าท่ีมาจากระบบหล่อเยน็ (Cooling 

Tower System)  ในส่วนของนํ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าทั้งหมดจะนาํไปบาํบดัดว้ยระบบ Waste Water 

Treatment Plant ก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนต่อไป  

โรงไฟฟ้ามีการควบคุมคุณภาพการปล่อยไอร้อน (Flue Gas) ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้โดยติดตั้งระบบดกั

จบัฝุ่ นละอองขนาดเลก็แบบไฟฟ้าสถิตย ์หรือ ESP (Electrostatic Precipitator) มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 99.83 และมีระบบ

ดกัจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์หรือ FGD (Flue Gas Desulfurization) มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 92 โดยใชหิ้นปูนซ่ึงมี

คุณสมบติัเป็นตวัดูดซบั ซ่ึงจะมีผลพลอยไดเ้ป็นเถา้ลอยสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานก่อสร้าง นอกจากน้ียงัติดตั้งเคร่ือง

ตรวจวดัคุณภาพอากาศอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐาน World Bank เพ่ือตรวจวดั NOx,  SOx, TSP, O2, อุณหภมิู เป็นตน้   

9) โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang  ระยะที่ 2  พัฒนาโดยบริษัท China General 

Nuclear Power Corporation (CGN) ตั้งอยูเ่มือง Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi  สาธารณรัฐประชาชน

จีน  ใชเ้ช้ือเพลิง Natural Uranium  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั บริษทั China Southern Grid (CSG) มีขนาดกาํลงัการผลิต 

2,360 เมกะวตัต ์ ใช้เทคโนโลยี Hualong1000 (HPR 1000)  ซ่ึงพฒันาข้ึนจากการร่วมมือของบริษทัในประเทศจีน และ
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เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ในรุ่นท่ีสาม (3rd Generation) มีความปลอดภยัผา่นเกณฑม์าตรฐานของทบวงการพลงังาน

ปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล และไดอ้อกแบบเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆท่ีเคยเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ทรี

ไมลไ์อร์แลนด ์เชอร์โนบิล รวมถึงฟุกชิุมะ 

เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Pressurized Water Reactor (PWR) มีหลกัการการทาํงานคือ นํ้าในวงจรท่ีหน่ึง 

(Primary circuit) หรือเรียกวา่ Reactor Coolant รับความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกริยานิวเคลียร์ในเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แลว้

ถ่ายเทความร้อนใหน้ํ้ าในวงจรท่ีสอง (Secondary circuit) หรือเรียกวา่ Feed Water โดยนํ้าในวงจรท่ีหน่ึงจะถูกควมคุมความ

ดนัในระดบัท่ีนํ้ าไม่เกิดการเดือด เม่ือนํ้ าในวงจรท่ีสองรับความร้อนแลว้จึงเดือดเป็นไอนํ้ า และไอนํ้ าท่ีไดจ้ะถูกส่งไปผลิต

ไฟฟ้าต่อไป 
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สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้าราชบุรี IPP 25 ปี 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 ปี อ.เมือง จ.ราชบรุี 1 กรกฎาคม 2543 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ IPP 25 ปี  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 

      

 โครงการไทรใหญ่ 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.สพุรรณบรุี 

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

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.สพุรรณบรุี 

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.อยธุยา 

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 

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์               

โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 และ 2 

SPP 25 ปี  อ.โพธาราม 
จ.ราชบรุี 

ชดุที่ 1: วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
ชดุที่ 2: วนัที่ 1 มีนาคม 2558 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงาน 

ชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

VSPP 20 ปี อ.จะนะ 
จ.สงขลา 

วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2558 8 ปี นบัจากวนั COD Feed in Tariff (FiT) 
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้านวนคร 

 

SPP 25 ปี  เขตสง่เสริม
อตุสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทมุธานี 

วนัที่ 3 มิถนุายน 2559 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

 

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- 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา IPP 25 ปี แขวงไชยบุรี 
สาธรณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ชุดที่ 1 : 2 มิถุนายน 2558 
ชุดที่ 2 : 2 พฤศจิกายน 2558 
ชุดที่ 3 : 3 มีนาคม 2559 

-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- 
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

 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) = กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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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  การดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ความทา้ทายในการผลิตพลงังานไฟฟ้า คือ การสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บกบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม นัน่หมายความวา่ การผลิตไฟฟ้าตอ้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุด ขณะเดียวกนักบัท่ีคนใน
สังคมมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

บริษทัฯ ตระหนักและตั้ งใจอย่างเต็มท่ี ท่ีจะผลิตไฟฟ้าให้เก้ือกูลคุณค่าร่วมกันระหว่างธรรมชาติ 
(nature) และมนุษย ์(people) ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ไดทุ่้มเทและเอาใจใส่กบัการจดัการกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพใชพ้ลงังานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จดัการควบคุมผลกระทบจากมลสารและของเสีย เพ่ือ
ส่งมอบพลงังานไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บัลกูคา้ ควบคู่ไปกบัการดูแลสังคม 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าเป็นประเด็นสาํคญัท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ให้ความสนใจมาก ซ่ึง
เป็นผลสืบเน่ืองจากความวิตกกงัวลดา้นผลกระทบเชิงลบของโรงไฟฟ้า เพราะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีการใช้
ทรัพยากรปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าอยู่ภายใตก้ารกาํกบัของภาครัฐท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 
หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการควบคุมอยา่งเขม้งวด อีกทั้งยงัมีกลไกหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการจดัการผลกระทบจากการผลิตดว้ย
เช่นกนั 

ในปี 2559 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้นจึงไม่มีบทปรับจากกรณีหรือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัหรือละเมิดกฎหมายแต่อยา่งใด 

แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืของโรงไฟฟ้า จะตอ้งดาํเนินการใน 4 เร่ืองหลกัควบคู่กนัไป 

1. การบริหารประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบ คือ 

 การใชท้รัพยากร (Input) 

 กระบวนการผลิต (Process) 

 การปลดปล่อยมลสาร (Output) 

2. การจดัการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 

3. การลดผลกระทบต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

4. การลดตน้ทุนการผลิตจากวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการกาํจดัมลสารและของเสีย 
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การจัดการคุณภาพอากาศ 

โรงไฟฟ้าราชบุรี (3,645 เมกะวตัต์) เป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 

(1,400 เมกะวตัต์ โดยมีบริษทัย่อยให้บริการการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา) ไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือจดัการคุณภาพ

อากาศ ดงัน้ี 

ระบบควบคุมและกาํจัดมลสารจากการเผาไหม้ 

 ระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(Flue Gas Desulfurization System; FGDs) ใชใ้นกรณี
โรงไฟฟ้า พลงัความร้อนราชบุรีใช้น้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง ยงัคง ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเฉล่ียอยู่ท่ี 95.14 % 
(ขอ้กาํหนดใน EIA ระบุไม่นอ้ยกวา่ 90%) ระบบควบคุมการเกิดออกไซดข์องไนโตรเจนในระบบเผาไหม ้

 แบบ Dry Low NOx และ Low NOx Burner 

ระบบติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลสาร และเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในชุมชน 

 ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีปลายปล่องของโรงไฟฟ้าทุกปล่อง (Continuous Emission 
Monitoring Systems; CEMs) ตามขอ้กาํหนดของ EIA และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

 สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบถาวร(Ambient Air Quality Monitoring Systems; 
AAQMs) ในชุมชน จาํนวน 5 สถานี ครอบคลุมทุกทิศทางลมเพ่ือเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในชุมชน 

ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศทั้งจากปล่องและในชุมชนยงัคงทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํโดยผ่าน
การตรวจสอบความถูกตอ้งการทาํงานทั้งหมด ตามเกณฑก์าํหนดของ U.S. EPA ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ทาํงานทุก 6 เดือน โดยผูต้รวจประเมินภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สามารถตรวจวดั
ค่าไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี 2559 

คุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าตวัช้ีวดัในการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้า 

 ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 

 ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

 ค่าความทึบแสงของฝุ่ นละออง (% Opacity) 

สําหรับโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงชนิดเดียว จะตรวจวดัเฉพาะปริมาณ NOx ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั พ.ศ. 2544 สําหรับผลการตรวจวดัจะถูกรายงานแบบออนไลน์ไปยงั

หอ้งควบคุมการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า และกรมโรงงงานอุตสาหกรรม เพ่ือตรวจสอบและกาํกบัการดาํเนินงานอีกชั้นหน่ึง 
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ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ค่าตวัช้ีวดัยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ของกฎหมาย 

 

การจัดการนํา้ 

เป้าหมายการจัดการนํ้ าใช้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าในจังหวัดราชบุรี  ประกอบด้วย  โรงฟ้าราชบุรี                   
(3,645 เมกะวตัต)์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี (700 เมกะวตัต)์ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ (1,400 เมกะวตัต)์ 

 ลดปริมาณนํ้าใชต่้อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได ้

 ลดปริมาณการใชน้ํ้ าดิบจากแม่นํ้ าแม่กลองท่ีเป็นลุ่มนํ้ าสายหลกัท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรี
นาํไปใชใ้นกระบวนการผลิต 

 ลดความเส่ียงการแย่งชิงนํ้ าใช้กับชุมชน โดยเฉพาะในปี 2559 ท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ปรากฏการณ์เอลนิญโญ่ 

 ลดปริมาณนํ้าท้ิงท่ีตอ้งระบายออกสู่ทางนํ้าสาธารณะภายนอก 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปี 2559 

กลุ่มโรงไฟฟ้าในจังหวดัราชบุรี (โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และโรงไฟฟ้าราชบุรี

เพาเวอร์) มีปริมาณการใช้นํ้ าจากแม่นํ้ าแม่กลอง 35.3 ลา้นลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ า        

แม่กลอง ลดลงจากในปี 2558 ท่ีใชน้ํ้ า 36.22 ลา้นลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 1.72 ของปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ าแม่กลอง) เทียบเป็น

สัดส่วนการใชน้ํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองท่ีลดลงไดร้้อยละ 21.7 เน่ืองจากในปีน้ีปริมาณนํ้าท่ีปล่อยจากเข่ือนลงสู่ลุ่มนํ้าแม่กลองมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 77.1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที เป็น 93.6 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.4 เม่ือเทียบกบัปี 2558 

และไม่พบความขดัแยง้เร่ืองการแยง่ชิงนํ้าใชก้บัชุมชนแต่อยา่งใด 
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ในปี 2559 ปริมาณการใช้นํ้ าดิบต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ คิดเป็น 1.22 ลูกบาศก์เมตรต่อการผลิต
พลงังานไฟฟ้า 1 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (พลงังานสุทธิ) ซ่ึงมีสัดส่วนของนํ้ าท่ีใชต่้อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปี 
2558 

การจัดการคุณภาพนํา้ 

นํ้ าท่ีผ่านการใชใ้นกระบวนการต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าราชบุรีและสํานักงานจะถูกนาํไปบาํบดัตาม
คุณสมบติัของนํ้าแต่ละประเภท 

วิธีการจัดการนํา้ของโรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2559 

 นํ้าท่ีบาํบดัแลว้ร้อยละ 14 ของปริมาณนํ้าบาํบดัรวม ถกูนาํไปปรับคุณภาพดว้ยระบบ Reverse 
Osmosis (RO) และ Ultra Filter (UF) เพ่ือนาํกลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิต 

 ร้อยละ 5 ของปริมาณนํ้าท่ีผา่นการบาํบดัทั้งหมด ถกูนาํไปใชใ้นพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า และระบบรดนํ้าตน้ไม้
ของโรงไฟฟ้า 

 นํ้าส่วนท่ีเหลือร้อยละ 82 ระบายสู่คลองสาธารณะ 

นํ้าท่ีปล่อยท้ิง จะผา่นระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าคร้ังสุดทา้ยดว้ยระบบอตัโนมติั ดชันีท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 ค่าอุณหภมิู 

 ค่าออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า 

 ค่าบีโอดี 

 ค่าซีโอดี 

 ค่าการนาํไฟฟ้า 

เฉพาะค่าบีโอดี และซีโอดีของนํ้ าท่ีระบายออกจากโรงไฟฟ้าราชบุรีและราชบุรีเพาเวอร์ จะถูกรายงาน
ผา่นระบบออนไลน์ไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมใหท้ราบดว้ย 
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สาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ยงัมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีเสนอไวใ้นรายงาน EIA ท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการเพ่ิมเติม คือ การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิงท่ีปลายท่อระบายก่อนปล่อยลงสู่คลองบางป่าทุก 1 เดือน และตรวจวดั
คุณภาพนํ้าคลองบางป่าท่ีบริเวณเหนือจุดปล่อย จุดปล่อย และใตจุ้ดปล่อยนํ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีอีกปีละ 3 คร้ัง โดยเกณฑ์
มาตรฐานตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพ
นํ้ าในแหล่งนํ้ าผิวดิน (ประเภทท่ี 3) ผลการตรวจวดัจะตอ้งจัดทาํเป็นรายงานส่งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบ 

การควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้ าภายนอกของโรงไฟฟ้าทุกแห่งยงัคงอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี
เม่ือเทียบกบัมาตรฐานนํ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมชลประทานซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีควบคุมการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าไม่ใหส้ร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งนํ้าและการใชป้ระโยชน์ของชุมชน 

การจัดการของเสีย 

ปริมาณของเสียและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ส่วนใหญ่มาจากงานซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าตามวาระ คือ งานซ่อม
บาํรุงรักษาใหญ่ (Major Overhaul) จะทาํทุก 6 ปี และงานซ่อมบาํรุงรักษาเลก็ (Minor Inspection) จะทาํทุก 2 ปี ดงันั้น 
ปริมาณของเสียของโรงไฟฟ้าในแต่ละปีจึงแตกต่างกนั 

สาํหรับผูรั้บจา้งกาํจดัของเสีย โรงไฟฟ้าทุกแห่งไม่เพียงเลือกผูรั้บจา้งท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยงัพิจารณารายท่ีมีความสามารถนาํของเสียกลบัไปใชซ้ํ้ า (reuse) นาํกลบัไปใชใ้หม่ (recycle) และ
นาํกลบัไปฟ้ืนตวัใหม่ (recovery) เช่น การเผาไหมเ้พ่ือผลิตไอนํ้า เพ่ือตอบสนองเป้าหมายบริษทัฯ ในการลดปริมาณของเสีย
ท่ีตอ้งนาํไปฝังกลบ (landfill) ซ่ึงอาจสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มระยะยาว และโรงไฟฟ้าราชบุรีมีความตั้งใจและพยายาม
ท่ีจะลดปริมาณของเสียอนัตรายท่ีนาํไปฝังกลบใหเ้ป็นศนูยม์าโดยตลอด 

การจัดการวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของกลุ่มโรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 โดยนํ้าหนกั จดัเป็นของเสียไม่อนัตราย และ
สาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีปริมาณของเสียสูงสุดร้อยละ 80 คือ ยปิซัม่ท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการก๊าซจดัก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซดท่ี์เกิดจากการเผาไหมเ้ม่ือใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง ถือเป็นวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงัมีประโยชน์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2559 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดจ้าํหน่ายยปิซัม่ปริมาณ 5,768 ตนั ใหก้บับริษทั สยามอุตสาหกรรมยปิซมั (สงขลา) จาํกดัเพ่ือ
นาํไปเป็นวตัถุดิบผลิตยปิซัม่บอร์ดตามท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การจัดการเสียง 

การลดผลกระทบของเสียงจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าดาํเนินการได ้3 วธีิ ดงัน้ี 

1. ลดเสียงทีแ่หล่งกาํเนิด 

 ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซบัเสียงท่ีอุปกรณ์โรงไฟฟ้าท่ีทาํใหเ้กิดเสียงดงั 

 ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซบัเสียงเคล่ือนท่ีในจุดท่ีมีเสียงดงัในช่วงงานบาํรุงรักษา 

 ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซบัเสียงท่ีท่อนํ้าของสถานีสูบนํ้า 
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2. ลดเสียงทีท่างผ่านของเสียง 

 กาํหนดใหมี้ระยะกนัชน (buffer zone) ระหวา่งตวัโรงไฟฟ้ากบัพ้ืนท่ีชุมชน 

 จดัทาํแนวกนัเสียงโดยใชก้ารปลกูตน้ไมร้อบพ้ืนท่ีซ่ึงช่วยทาํใหส้ภาพภมิูทศัน์ดีข้ึนดว้ย 

3. ลดเสียงทีต่วัผู้รับเสียง 

 จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล หรือ PPE เช่น ท่ีอุดหู (earplug) ท่ีครอบหู              
(ear muff) ใหก้บั ผูป้ฎิบติังาน 

 ติดป้ายเตือนและกาํหนดใหผู้ป้ฎิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัก่อนทาํงานในพ้ืนท่ี
ท่ีมีเสียงดงั 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงปี 2559 

โรงไฟฟ้าราชบุรียงัมีการติดตามตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุดและระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ทุก 3 เดือน 
ทั้งในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้า เพ่ือเฝ้าระวงัผลกระทบทางเสียงท่ีมีต่อชุมชนและสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ชุมชนดว้ย ในปี 2559 ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของโรงไฟฟ้าราชบุรีสูงสุดอยูท่ี่ 62.3 เดซิเบล (เอ) และ
ระดบัเสียงเฉล่ียสูงสุดในชุมชนบา้นชาวเหนือและบา้นสามเรือนอยูท่ี่ 61.6 และ 59.6 เดซิเบล (เอ) ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ท่ีกาํหนดไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

โรงไฟฟ้าราชบุรี (3,645 เมกะวตัต)์ ซ่ึงเป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การฟ้ืนฟูและรักษา
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิต 
การพฒันาโครงการพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าภายในโรงไฟฟ้าท่ีดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งการดูแลพ้ืนท่ีอ่างเก็บนํ้ าดิบ อ่างเก็บ
นํ้ าฝน บ่อพกันํ้ า ให้มีระบบนิเวศเป็นธรรมชาติ เอ้ือประโยชน์ให้กบัสัตวเ์พ่ือหากินและอยูอ่าศยั ปัจจุบนั พ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าและ
แหล่งนํ้ าภายในโรงไฟฟ้า กลายเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า ทั้งสัตวป์ระจาํถ่ินและสัตวอ์พยพ โดยเฉพาะนกนํ้ าท่ีเพ่ิม
จาํนวนข้ึนอยา่งชดัเจน ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าราชบุรี ไดติ้ดตามตรวจสอบผลกระทบจากการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อสัตวป่์า
เป็นประจาํทุกปีปีละ 2 คร้ังในช่วงฤดูฝน (สิงหาคม) และฤดูแลง้ (ธนัวาคม) โดยเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ระหว่างปี 2540-2542 และช่วงเดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบนั เพ่ือสํารวจจาํนวนและความหลาก
ชนิด ปริมาณประชากร และการแพร่กระจายของนกบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 

ผลการสาํรวจปี 2559 พบความหลากชนิดของสัตวป่์าในพ้ืนท่ีกนัชนโดยรอบโรงไฟฟ้าในขอบเขตเน้ือ
ท่ี 1 ตารางกิโลเมตร เป็นจาํนวน 108 ชนิด จาํแนกเป็น สัตวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบก 9 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลาน 11 ชนิด นก 83 
ชนิด และสัตวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม 5 ชนิด 
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การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการในปี 2559 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             

ตรวจติดตามขํ้ามูลนํ้ าฝน             

ข้อมูลชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สัตวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสัตวป่์า             

ตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในปลา             

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 2559 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 6.06 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนํ้ามนัเตาเพชรเกษม 0.98 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.26 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั  

ISO14001/OHSAS18001 
0.26 

งานกาํจดัของเสีย 2.01 

งานปรับปรุงสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ (AQMs) 9.95 

งานติดตั้งระบบตรวจติดตาม BOD/COD Online 1.11 
รวมเป็นเงนิ 21.63 

 
นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัไดจ้ดัเตรียมงบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ดงัน้ี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 2.4 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนํ้ามนัเตาเพชรเกษม 1.0 
งานตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและVOCs 0.5 

งานตรวจสอบความถูกตอ้งการทาํงานระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ             

CEMs และ AAQMs 

2.5 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศและนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.57 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั                              

และความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 

0.26 

งานตรวจวเิคราะห์นํ้าฝน 0.03 

วเิคราะห์ส่ิงผดิปกติ(ตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.06 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.07 

งานกาํจดัของเสียทัว่ไปและของเสียจากกระบวนการผลิต 1.76 

งานสุ่มตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในปลา 0.03 

ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.23 

รวม 10.41 
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน 

การจําหน่ายไฟฟ้า 

บริษทัฯ จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แต่เพียงรายเดียวตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ผา่นระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะถูกยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าโดยหมอ้แปลงไฟฟ้า และผ่านไปยงัลานไกไฟฟ้า 
(Switchyard) และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์และ 230 กิโลโวลต ์ของ  กฟผ. และกระแสไฟฟ้าดงักล่าวจะถูกส่งจาก
ระบบของ กฟผ.ไปสู่ระบบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ต่อไป 

ผู้ผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลงัการผลติในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

กาํลงัการผลิตรวมของระบบ (Installed Capacity)  ณ เดือนธนัวาคม 2559 อยู ่41,182.25 เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็น
สัดส่วนกาํลงัการผลิตจาก กฟผ. จาํนวน 16,381.13 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 39.78) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จาํนวน 
14,948.50 กะวตัต์ (ร้อยละ 36.30) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก จาํนวน 5,975.02 เมกะวตัต์ (ร้อยละ 14.51) และซ้ือจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นจาํนวน 3,877.60 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 9.41)  

ตารางสัดส่วนกาํลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2559 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)* 3,481.00  8.45  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 930.00  2.26  

      - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 700.00  1.70  

      - บริษทั ไตรเอนเนอร์จี จาํกดั 700.00  1.70  

      - บริษทั โกลด ์ไอพีพี จาํกดั (บ่อวนิ) 713.00  1.73  

      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ จาํกดั 350.00  0.85  

      - บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั 1,346.50  3.27  

      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 1,468.00  3.56  

      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 1,400.00  3.40  

      - บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 660.00  1.60  

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี หนองแซง จาํกดั 1,600.00  3.89  

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 1,600.00  3.89  

      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  5,975.02  14.51  

รวมกาํลงัการผลติทีรั่บซ้ือในประเทศ 20,923.52  50.81  

รวมกาํลงัการผลติทีรั่บซ้ือต่างประเทศ 3,877.60  9.41  

รวมกาํลงัการผลติของ กฟผ. 16,381.13  39.78  

รวมทั้งส้ิน 41,182.25  100.00  

หมายเหตุ  * บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 3,645 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า  (Dependable 
Contracted Capacity) ท่ีขายใหก้บั กฟผ. เท่ากบั 3,481 เมกะวตัต ์    ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน 

จากความสาํเร็จของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมยั
ท่ี 21 (The United Nations Climate Change Conference of the Parties-COP 21) ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน-11 
ธนัวาคม 2558 ท่ีกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส ส่งผลให้ทัว่โลกบรรลุขอ้ตกลงร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศซ่ึงจะนาํไปสู่แรงผลกัดนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีพลงังาน ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และอาจนาํไปสู่แรง
กดดนั ต่อราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ในอนาคต 

สาํหรับประเทศไทยมีการตอบรับกระแสพลงังานสีเขียว (Green Energy) ท่ีเกิดข้ึน โดยภายใตก้ารนาํของ
รัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไดด้าํเนินนโยบายปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ซ่ึงมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้ง 3 มิติ ประกอบดว้ย 

1. เปล่ียนจากผลิตสินคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม 

2. เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

3. เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน โดยเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559
ประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 มีความ
แตกต่างจากแผนพฒันาฯทั้ง 11 ฉบบัท่ีผ่านมา ตรงท่ีแผนน้ีจะมีความเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ท่ีถูกจดัทาํเป็นคร้ังแรก โดยบูรณาการทั้งสองแผนให้มีความสอดคลอ้งเก่ียวเน่ืองกนัโดยเฉพาะดา้นพลงังาน 
ดงัน้ี 

1) แผนยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 

1.1. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขนั เน้นความมั่นคงด้านพลงังานโดย
ตอ้งการพฒันาราคาให้เหมาะสม มีการกระจายเช้ือเพลิง ส่งเสริมพลงังานทดแทนตามศกัยภาพของพื้นท่ีรวมทั้งเช่ือมโยง
แหล่งพลงังานกบัประเทศในอาเซียน 

2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

2.1. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ทาง ศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1. Advance Track 1 ยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. Future Track 2 สนบัสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึก เนน้ “สร้าง/ซ้ือ” เทคโนโลยแีละระบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเช่นอุตสาหกรรมเป้าหมายพลงังานชีวภาพ 

2.2. ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา เตรียมความพร้อมในการ
เช่ือมโยงและพฒันาแนวระเบียงเศรษฐกิจ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง 
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สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

เม่ือปี 2558 ประเทศไทยไดมี้การบูรณาการแผนพลงังานระยะยาว หรือแผนบูรณาการพลงังานระยะยาว พ.ศ. 
2558-2579 (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB)1 เพ่ือลดสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงประเภทก๊าซ
ธรรมชาติ และกระจายสัดส่วนไปยงัเช้ือเพลิงถ่านหินและพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งไดมี้แผนก่อสร้างคลงัก๊าซธรรมชาติ
เหลวลอยนํ้า (Floating Storage & Regasification Unit : FSRU) เพ่ือลดความเส่ียงและเป็นเช้ือเพลิงสาํรองในอนาคต ทั้งน้ี 
ในส่วนของนโยบายสนบัสนุนการลงทุนพลงังานหมุนเวียนไดมี้การผลกัดนัจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะพลงังาน
แสงอาทิตย ์เช้ือเพลิงชีวมวลและพลงังานลม 

TIEB1 ประกอบดว้ย 5 แผนหลกั ไดแ้ก่ แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) แผนอนุรักษพ์ลงังาน (EEP 2015) 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP 2015) แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของไทย (GAS Plan 2015) และแผนบริหารจดัการนํ้ ามนั
เช้ือเพลิง (OIL Plan 2015)  

ในส่วนของสถานการณ์ดา้นความตอ้งการ พลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
เวลา 22.28 น. มีค่าเท่ากบั 29,618.80 เมกะวตัต์ และนับเป็นคร้ังแรกในรอบกว่า 23 ปี ท่ีพีคของระบบ กฟผ. เกิดในเวลา
กลางคืน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั อากาศร้อนสะสม พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า และอีกปัจจยัสาํคญัคือ กาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยข์องผูผ้ลิตขนาดเลก็มาก (VSPP) ราว 1,000 เมกะวตัต ์ท่ีรองรับการใชไ้ฟฟ้าในช่วงกลางวนั 
ทาํให้ค่าพีคของระบบ กฟผ. ในช่วงบ่ายตํ่ากว่าค่าท่ีเกิดจริง ทั้งน้ี การใชไ้ฟฟ้าสูงสุดในระบบ กฟผ. ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 
2558 ถึงร้อยละ 8.31 ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและ GDP ของประเทศในปี 2559 ท่ีขยายตวัดีข้ึนถึงร้อยละ 
3.21 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในเอเชียแปซิฟิก 

เม่ือวนัท่ี 21-22 กนัยายน 2559 ประเทศในกลุ่มอาเซียนไดจ้ดัการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นพลงังานคร้ังท่ี 
34 (34th ASEAN Ministers on Energy Meeting: 34th AMEM) มีรัฐมนตรีดา้นพลงังานจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เขา้
ร่วมประชุม ภายใตห้วัขอ้ “Towards Greener Community with Cleaner Energy” โดยมีเป้าหมายร่วมกนัในการขบัเคล่ือน
ประชาคมอาเซียนสู่ภมิูภาคพลงังานสะอาด และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ณ กรุงเนปยดีอว ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

สําหรับสาระสําคญัของแถลงการณ์รัฐมนตรีพลงังานอาเซียน 10 ประเทศ คือ มุ่งเน้นการขบัเคล่ือนเร่ือง
พลงังานทดแทน และเป้าหมายการลดความเขม้การใชพ้ลงังานของอาเซียน ตามแผนปฏิบติัการว่าดว้ยความร่วมมือดา้น
พลงังานอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation 2016-2025 : APAEC) ซ่ึงเนน้ส่งเสริมความมัน่คงดา้น
พลังงาน การเช่ือมโยงโครงข่าย รวมถึงการร่วมกันเร่ืองการพฒันาพลังงานสะอาดในภูมิภาค การใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการใชเ้ทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ตลอดจนการร่วมมือกนัในการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานและตลาด
พลงังาน ตลอดจนบุคลากรและเทคนิคพลงังานเพ่ือประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรทดแทนและทรัพยากรภายในภูมิภาค
อาเซียน ทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพยทุธศาสตร์หลกัของอาเซียนตั้งเป้าหมายใน
การลดความเขม้ของการใชพ้ลงังานในภูมิภาคลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 และร้อยละ 30 ในปี 2573 ส่วนดา้นพลงังาน
ทดแทนยทุธศาสตร์หลกัของอาเซียนคือการเพ่ิมการใชพ้ลงังานทดแทนเป็นร้อยละ 23 ของพลงังานผสมผสานอาเซียนในปี 
2568 สําหรับดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานมีการขบัเคล่ือนร่วมกนัในการเช่ือมต่อท่อส่งก๊าซแบบทวิภาคีจาํนวน 6 ประเทศรวม
ความยาว 3,673 กิโลเมตร และการดาํเนินการสถานีเปล่ียนก๊าซธรรมชาติเหลวให้กลบัเป็นก๊าซจาํนวน 6 สถานี กาํลงัผลิต 
22.50 เมตริกตนัต่อปี นอกจากน้ียงัมีการขยายการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) กวา่ 
1,700 เมกะวตัต ์รวม 8 โครงการ 
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สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในเนการาบรูไนดารุสซาลาม 

การผลิตไฟฟ้าเกือบทั้งหมดในเนการาบรูไนดารุสซาลามมาจากเช้ือเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็
ตาม ทางรัฐบาลไดพ้ยายามกระจายสัดส่วนเช้ือเพลิงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถพลงังานทดแทนใหม้ากข้ึนผา่นการสนบัสนุน
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละโรงไฟฟ้าขยะ นอกจากน้ี เนการาบรูไนดารุสซาลามยงัมีแผนนาํเขา้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย
สายส่งมาทางสาธารณรัฐมาเลเซียอีกดว้ย 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในราชอาณาจักรกมัพูชา 

บริษทัฯ และผูป้ระกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าในอาเซียนยงัคงให้ความสนใจเขา้ไปลงทุนทั้งโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 
โรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าถ่านหินในราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงันํ้าท่ียงัมี
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บการสนบัสนุนในส่วนภูมิภาคอีกหลายโครงการ นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติยงัสามารถขยายกาํลงัการผลิตติดตั้งเพ่ิมข้ึนได ้ในขณะเดียวกนัการใชพ้ลงังานหมุนเวียนยงัสามารถเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง สาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินยงัอยูใ่นขั้นตอนการศึกษา และราชอาณาจกัรกมัพชูายงัไดบ้รรจุโรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลียร์ไวใ้นแผนระยะยาวของประเทศอีกดว้ย 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเติบโตอยา่งรวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีขยายตวัและการเร่งขยายเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงไปถึงเกาะท่ีห่างไกลมากข้ึน โดยรัฐบาลไดมี้การกาํหนดเป้าหมาย
ขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศต่อไปอีก 5-10 ปีขา้งหน้า เพ่ือส่งเสริมการลงทุนภาคพลงังานจากภาคเอกชน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประเภทถ่านหินและเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติให้เป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ี
สําคัญ นอกจากน้ี ยงัมีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ 
นอกจากน้ี แมจ้ะมีความพยายามในการส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม แต่กฎระเบียบยงั
ไม่มีความชดัเจนและระบบสาธารณูปโภคยงัไม่รองรับ 

สภาวะการแข่งขันในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นโยบายพลงังานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เนน้ความน่าเช่ือถือและมี
การเติบโตอย่างย ัง่ยืนทั้งทางดา้นพลงังาน เศรษฐกิจ รวมทั้งการลดความยากจน โดยเพ่ิมอตัราการเขา้ถึงและการพฒันา
ไฟฟ้าพลงันํ้ า ผ่านยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังานทดแทนและแผนพลงังานแห่งชาติในปี 2025 ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์ 
ไดแ้ก่ กลยทุธ์ระยะสั้น (ระหวา่งปี 2010-2015) มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาท่ีจาํเป็นและสร้างขีดความสามารถ กลยทุธ์ระยะ
กลาง (ระหว่างปี 2016-2020) เพ่ือสร้างกรอบการทาํงานดา้นพลงังานทดแทนให้ชดัเจน และกลยทุธ์ระยะยาว (ระหว่างปี 
2021-2025) เนน้การพฒันาเตม็รูปแบบ เพ่ือก่อใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดพลงังานทดแทน โดยในปี 2025 กาํหนดให้กาํลงั
การผลิตติดตั้งร้อยละ 30 มาจากพลงังานทดแทน 

รัฐบาล สปป. ลาว ยงัคงยึดมัน่ในแผนยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีจะพฒันาให้ประเทศเป็นผูส่้งออกพลงังาน
ไฟฟ้ารายใหญ่ หรือเป็นแบตเตอร่ีของเอเชีย (Battery of Asia) ใหไ้ดด้ว้ยการส่งเสริมใหมี้การลงทุนก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าใน 
สปป.ลาว อยา่งไม่หยดุย ั้ง นอกจากน้ี รัฐบาลไทยไดอ้นุมติัแผนการรับซ้ือไฟฟ้าจาก สปป. ลาว เพ่ิมข้ึนจาก 7,000 เมกะวตัต์
เป็น 9,000 เมกะวตัต ์และยงัตกลงท่ีจะให้ใชร้ะบบสายส่งในไทย เพ่ือเช่ือมต่อและส่งกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ผา่นไทย
ไปยงัสหพนัธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์เพ่ือจาํหน่ายตามท่ีไดมี้การตกลงซ้ือไฟฟ้าอยา่งเป็นทางการระหวา่ง สปป. 
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ลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ จาํนวน 100 เมกะวตัต ์ภายใตแ้ผน ASEAN Power Grid อยา่งไรก็ดี รัฐบาลสหพนัธรัฐ
มาเลเซียขอเวลาศึกษาผลกระทบจากการเช่ือมต่อสายส่งกระแสไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ผา่นไทยและสหพนัธรัฐมาเลเซียไปยงั
สาธารณรัฐสิงคโปร์อยา่งรอบดา้น ก่อนจะมีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง สปป. ลาว ไทย สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
และสาธารณรัฐสิงคโปร์ในระยะต่อไป 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

คาดการณ์การเติบโตของภาคพลงังานไฟฟ้าของสหพนัธรัฐมาเลเซียในปี 2016 อยูท่ี่ร้อยละ 6.10 เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนหนา้ท่ีขยายตวัประมาณร้อยละ 5.30 โดยโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนใหเ้กิด
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

การเติบโตของภาคพลงังานไฟฟ้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาขยายตวัอยา่งมากในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา 
รวมทั้งเป็นตลาดไฟฟ้าท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในภมิูภาค ซ่ึงจะมีการกาํหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงการผลิตไฟฟ้าจากภาครัฐท่ีก่อใหเ้กิด
โอกาสการลงทุนทางธุรกิจมากข้ึนแมจ้ะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ
ตนเอง แต่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายงัคงจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาไฟฟ้าจากพลงันํ้ า เน่ืองจากมีตน้ทุนตํ่าท่ีประชาชนใน
ประเทศสามารถแบกรับภาระได ้

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

คาดการณ์การเติบโตของภาคพลงังานไฟฟ้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตลอดช่วง 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2015-2025) 
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 4.80 ภายหลงัการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจจากภยัพิบติัทางธรรมชาติจากพายไุตฝุ้่ น รัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ไดใ้ห้การสนับสนุนพลงังานทดแทน แต่ประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์เต ยงัคงให้การส่งเสริมโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงในระยะสั้ นนโยบายพลงังานทดแทนจะขาดเสถียรภาพและเกิดความไม่แน่นอนในตลาดรับซ้ือไฟฟ้า แมว้่า
ตลาดพลงังานหมุนเวียนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะดึงดูดความสนใจให้เขา้ไปลงทุนโดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ
พลงังานลมกต็ามในส่วนของระยะกลาง การเช่ือมโยงโครงข่ายยงัไม่เพียงพอสาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์มาจากเช้ือเพลิงประเภทนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงท่ีผา่นมาไดมี้
การวางแผนเพ่ิมกาํลงัการผลิตติดตั้งโดยก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ในขณะเดียวกนั สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ยงัเป็นหน่ึงในผูน้าํการใชพ้ลงังานทดแทนในภูมิภาค แต่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองกาํลงัการผลิตท่ียงัไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม ยงัผลให้ตอ้งพ่ึงพาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนต่อไป รวมทั้งยงัตอ้งนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติ
จากประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือนาํมาสาํรองเพิ่มเติม ซ่ึงรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดเ้ขา้เจรจาซ้ือไฟฟ้าจาก สปป. ลาว จาํนวน 
100 เมกะวตัต ์ผ่านทางระบบส่งของไทยและสหพนัธรัฐมาเลเซีย ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการศึกษาผลกระทบของการเช่ือมต่อ
ระบบ 
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สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นบัวา่เป็นโอกาสดีของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producers: IPPs) จากนานาประเทศ
ท่ีสนใจในการเขา้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เน่ืองจาก
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วจากเศรษฐกิจท่ีเติบโตกา้วกระโดดและการผ่อนคลายกฎระเบียบในตลาด
ไฟฟ้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม อยา่งไรกต็ามการพฒันาโรงไฟฟ้าประเภทนิวเคลียร์กลบัเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลยี 

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลียมาจากเช้ือเพลิงประเภทถ่านหินและก๊าซธรรมชาติสาํหรับไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียนในส่วนของพลงังานแสงอาทิตย ์ภาครัฐมีแนวโนม้ไม่สนบัสนุนผูป้ระกอบการรายใหญ่ให้เขา้มา
ลงทุน แต่เนน้ส่งเสริมใหภ้าคครัวเรือนติดแผงโซลาร์บนหลงัคาใชท้ดแทน ส่วนโรงไฟฟ้าพลงันํ้าและพลงังานลมคาดวา่จะ
ขยายในปี 2016 แต่การขยายตวัยงันอ้ยกวา่ศกัยภาพท่ีมีและรอการพฒันา เพราะนกัลงทุนขาดแรงจูงใจอนัเน่ืองจากภาครัฐ
ลดการสนบัสนุน และยงัมีความไม่แน่นอนของนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมทั้งเป้าหมายพลงังานทดแทนใน
ตลาด 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัเศรษฐกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองในประเทศ รวมถึงความพยายามของภาครัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาการใชถ่้านหิน โดยเน้นลดสัดส่วนถ่านหิน
ควบคู่กบัการเพ่ิมสัดส่วนพลงังานทดแทน ซ่ึงคาดวา่การผลิตไฟฟ้าถ่านหินจะหดตวัจากร้อยละ 70 ในช่วงปี 2016 เหลือร้อย
ละ 55 ในปี 2025 สาํหรับพลงังานหมุนเวียน คาดวา่กาํลงัการผลิตติดตั้งจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละร้อยละ 7.70 ในปี 2016 และปี 
2025 โดยจะมีกาํลงัผลิตติดตั้งกวา่ 400 กิกะวตัต ์ซ่ึงนบัเป็นตลาดพลงังานหมุนเวยีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

สภาวะการแข่งขันภายในอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่ น 

ในช่วง 10 ปีขา้งหนา้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดย
โรงไฟฟ้าดีเซลจะถูกปลดออก เพ่ือช่วยลดความตอ้งการก๊าซธรรมชาติเหลว  (Liquefied Natural Gas: LNG) โรงไฟฟ้าถ่าน
หินยงัคงมีบทบาทสาํคญัต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคิดเป็นสัดส่วนกวา่ร้อยละ 25 เน่ืองจากการสนบัสนุนโครงการไฟฟ้า
ถ่านหินตามแผนการก่อสร้าง รวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะกลบัมาเดินเคร่ืองประมาณ 20 โรงในปี 2025 ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 10 ในส่วนของภาคพลงังานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยมี์แนวโนม้การเติบโตชะลอตวัลง อนั
เน่ืองจากการปรับลดเงินอุดหนุนของรัฐบาลและติดปัญหาการเช่ือมต่อเข้าระบบโครงข่าย อย่างไรก็ตาม พลังงาน
แสงอาทิตยย์งัคงเป็นเทคโนโลยีของทางเลือกท่ีดีสําหรับการเขา้ไปลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือเปรียบเทียบกบัพลงังาน
หมุนเวียนอ่ืนๆแนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตตอ้งพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการลงทุนอย่างเขม้ขน้
รอบคอบระมดัระวงัมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากบริษทัฯ มีความสนใจในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้า 
บริษทัฯ ตอ้งให้ความสําคญักบันโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/โครงการการพฒันาภายในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งคู่ขนานกนั
ดว้ย อาทิ แผนยทุธศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม แผนการขบัเคล่ือนภารกิจดา้นพลงังานเพ่ือส่งเสริมการใชง้าน
ยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โครงการคลงัก๊าซธรรมชาติเหลวลอยนํ้ า (Floating Storage & Regasification Unit: 
FSRU) เป็นตน้ เพ่ือสร้างโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ ไปยงัตน้นํ้าปลายนํ้า รวมทั้งตอ้งติดตามสถานการณ์นโยบาย และสภาพ
การแข่งขนัในประเทศกลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ  เพ่ือนาํไปสู่การวางแผนและกาํหนดทิศทางการลงทุนให้มีความชดัเจน
และสามารถปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.4  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัฯมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการพฒันาและก่อสร้างจาํนวน 6 โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดโดย

ดงัน้ี 

โครงการ ทีต่ั้ง                

(จังหวดั / ประเทศ) 

ประเภท

เช้ือเพลงิ 

สัดส่วน

การถอืหุ้น   

(ร้อยละ) 

กาํลงัการผลติตาม

สัดส่วนการถือหุ้น  

(เมกะวตัต์) 

กาํหนดการ

เดนิเคร่ืองเชิง

พาณชิย์ (COD) 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์อาร์ไอซีไอ 

- Ueda Solar Farm 

- Iwaki Solar Farm 

 

Nagano, Japan 

Fukushima, Japan 

 

แสงอาทิตย ์

แสงอาทิตย ์

 

60.00 

60.00 

 

6.50 

13.60 

 

2560 

2560 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald Queensland, 

Australia 

พลงัลม 80.00 144.00 2561 

โรงไฟฟ้าพลงันํา้เซเปียน เซนํา้น้อย แขวงจาํปาสกั             

และแขวงอตัตะปือ 

สปป.ลาว 

พลงันํ้า 25.00 102.50 2562 

โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็                      

เบกิไพรโคเจนเนอเรช่ัน 

จ.ราชบุรี ก๊าซธรรมชาติ 35.00 35.00 2562 

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ Fangchenggang II Fangchenggang, 

China 

นิวเคลียร์ 10.00 236.00 2564 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการจดัประชุมการบริหารความเส่ียงขององค์กรเป็นประจาํทุกไตรมาสและ
อาจจะมีการเรียกประชุมเร่งด่วนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย อนัอาจจะนาํสู่
ผลกระทบขั้นรุนแรงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ในปี 2559 มีการประชุม 4 คร้ังตามรายไตรมาส เพ่ือกาํกบัดูแล
พิจารณากลัน่กรองนโยบาย กาํหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียง ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมภายใตแ้นวทางและ
นโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและสถานะความเส่ียงของบริษทัฯ 
และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีต้องดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือตรวจทานแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุก
สายงานของบริษทัฯ โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์เป็นประธานคณะทาํงาน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและ
ระบุสถานการณ์อนัไม่พึงประสงค์ (Situation Awareness) จากนั้นติดตาม วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด
สมํ่าเสมอทั้ งเชิงรุกและเชิงลึก และหาแนวทางบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยกาํหนดแผนป้องกนั (Prevention) แผนเตรียมการ (Preparation) ในการลดความเส่ียง (Reduction) การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance) การแบ่งกนัรับความเส่ียง (Sharing) และการถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) โอกาส และ
ผลกระทบ การดาํเนินธุรกิจ รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาพลกัษณ์ และอ่ืนๆ ต่อบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมและยอมรับไดต้ามนโยบายการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุก
ไตรมาส  

ปัจจยัความเส่ียงสําคญัหลกั 6 ดา้น ท่ีบริษทัฯไดว้ิเคราะห์ ประเมิน หาแนวทางป้องกนัและบริหารจดัการเพื่อลด
โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯประกอบดว้ย 

1. ความเส่ียงด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส่ิงบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identif ication) อนัดบัแรกท่ีบริษทัฯตอ้งประเมินการบริหารความเส่ียง คือ ปัจจยัท่ี
เกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดาํเนินธุรกิจภาคพลงังานและสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก 
จาํเป็นตอ้งพิจารณาในลาํดบัแรก คือสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั สภาวะอุตสาหกรรม การ
แข่งขนั สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการลงทุนท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจ 

จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปัจจยัภายนอกต่อการขยายการเจริญเติบโตและกาํลงัผลิตท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) ท่ีกระทบถึงภารกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์การ ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) ท่ี
มีการปรับสัดส่วนเช้ือเพลิงเพ่ือความสมดุลและความมัน่คงของระบบพลงังาน จึงเป็นขอ้จาํกดัท่ีทาํให้บริษทัฯไม่สามารถ
ขยายการเจริญเติบโตในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรับลดสัดส่วน
สาํหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะท่ีการสาํรองไฟฟ้าในระบบยงัคงอยูใ่นระดบัสูงคือ
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ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 โอกาสท่ีมีคือการพฒันาโครงการพลงังานทดแทนซ่ึงเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP & 
VSPP) ท่ีมีการปรับสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 

 ปัญหาขาดแคลนเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติทางภาคตะวนัตก ท่ีกาํลงัลดปริมาณลงจนหมดจากแหล่งพม่า
ไม่ถึง 10 ปี รวมทั้งประเดน็การเปิดสัมปทานสาํรวจแหล่งก๊าซท่ีมีความล่าชา้ในแหล่งอ่าวไทย มีผลกระทบถึงวิกฤตพลงังาน
ในประเทศ 

 สภาวะเศรษฐกิจโลก กาํลงัเผชิญความไม่แน่นอนและความเส่ียงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เช่นความผนั
ผวนของค่าเงิน ความอ่อนไหวดา้นราคานํ้ามนั การไหลของเงินลงทุน และการคา้ขายท่ีเบาบางลง 

 ความผนัผวนทางการเมือง ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบาย ความไม่ชดัเจนของกฎระเบียบและ
กฎหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

 การแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน จะเห็นไดจ้ากการรุกตลาดของนกัลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียท่ีมีขอ้
ไดเ้ปรียบทั้งดา้นเทคนิคและแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนกัลงทุนจากหลากหลายธุรกิจท่ีสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกิจพลงังาน 

 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมยัท่ี 21 ณ กรุง
ปารีส (The United Nations Climate Change Conference of the Parties - COP 21) ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
เขา้สู่บรรยากาศโลก ซ่ึงประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกท่ีร่วมลงนามท่ีจะตอ้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 พฒันาการของนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน
เช่น Electrical Vehicle, Energy Storage System  

อุปสรรคจากปัจจยัภายนอกดงักล่าว สร้างแรงผลกัดนัให้บริษทัฯจดัการสัมมนาเชิงปฏิบติัการข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 
และ 3 มิถุนายน 2559 เพ่ือทบทวนแผนกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงโดยยงัคงเป้าหมาย
การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนําท่ีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปพร้อมๆ กับการปรับแผน
ยทุธศาสตร์ให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนทั้งดา้นธุรกิจพลงังานและ
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับพลังงาน ซ่ึงมุ่งเน้นรักษากาํลังการผลิตควบคู่ไปกับการเพ่ิมและพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่ห้ดียิ่งข้ึน แสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากข้ึน 
ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งและพฒันาไปสู่กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในการสร้างโอกาสในการลงทุนทั้ง
ธุรกิจดา้นพลงังานและธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพลงังาน เช่น การร่วมทุนในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพแูละสีเหลือง เพ่ิมการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนแนวทางธุรกิจใหท้นักบัพลวตัรการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) เช่น การศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยขีอง Battery Storage และ Electricity Vehicle 
เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะทาํงานบริหารความเส่ียง และสายงานบริหารท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึง
ปัจจยัเส่ียงดงักล่าวจึงหามาตรการในเชิงรุกและเชิงลึก ในการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ในการวิเคราะห์ประเมิน และบริหารความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด รัดกุม 
รอบคอบเพื่อวางแผนป้องกนั เตรียมมาตรการในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือลดโอกาสการเกิดความเส่ียงและบรรเทาผลกระทบต่อ
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและการลงทุนของบริษทัฯให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมยอมรับไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ 
รวมทั้งผ่านกระบวนการวางแผนจาํลองสถานการณ์ (Scenario Planning) ท่ีจาํลองเหตุการณ์ไปยงัอนาคตขา้งหนา้โดย
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วิเคราะห์แนวโนม้ (Trend) และปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่แน่นอน (Uncertainties) ท่ีอาจเกิดข้ึนในระดบัสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรง
แตกต่างกนั ซ่ึงทาํให้บริษทัฯสามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการจาํลองสถานการณ์เหล่านั้น และ
บริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้(Risk Appetite) 

2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

บริษทัฯไดว้ิเคราะห์และประเมินการบริหารความเส่ียงทางการเงินทั้งดา้นดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และการ
บริหารจดัการสภาพคล่อง มีการวางแผนในการจดัหาแหล่งเงินทุนและใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการระดมทุนท่ีเหมาะสม
และพอเพียง โดยมีตน้ทุนและอตัราส่วนหน้ีต่อทุนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม บริษทัฯสามารถดาํรงสภาพคล่องในการขยาย
ธุรกิจ และมีการใชน้โยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงัภายใตง้บประมาณ เพ่ือให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเกิด
ความเช่ือมัน่วา่มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพกบัความเส่ียงท่ียอมรับไดมี้การเฝ้าระวงัและ
ติดตามความเคล่ือนไหวทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสภาพแวดลอ้มอ่ืนทั้งในและต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด เช่น 
กรณี Brexit และผลเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นการเงินของ  
บริษทัฯ เพ่ือจดัหามาตรการท่ีเหมาะสมและทนัท่วงทีในการป้องกนัและบรรเทาความเสียหายให้อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้นอกจากน้ี ยงัสร้างความมัน่คงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการให้เป็นไปตามแผนหรือดีกว่า มีการ
บริหารหน้ีสิน อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการทาํ natural hedge สาํหรับอตัราแลกเปล่ียน 
และใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ต่างๆ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน เช่น การทาํสัญญา SWAP สาํหรับอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียน เป็นตน้ 

3. ความเส่ียงด้านดาํเนินการ 

บริษทัฯไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นดาํเนินการให้เหมาะสมตามบริบทและนโยบายของบริษทัฯและพนัธมิตร
ในการลงทุนตั้งแต่เร่ิมแสวงหาโครงการการพฒันา และการก่อสร้างโครงการ จนถึงการดาํเนินการและส้ินสุดโครงการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และติดตาม เพ่ือหามาตรการเชิงรุกในการป้องกนัและ
จดัเตรียมแผนงานในการลดความเส่ียง (Reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance) การแบ่งกนัรับความเส่ียง 
(Sharing) และการถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) โอกาสและผลกระทบท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของ
โครงการท่ีอาจมีผลต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียใหอ้ยูใ่นวงจาํกดัและเป็นท่ียอมรับได ้

ความเส่ียงในการดาํเนินการมีหลายปัจจยั เช่นประเด็นเทคโนโลยี การบริหารจดัการ การประสานงานและ
ปฏิบติัการ รวมถึงการส่ือสาร เป็นตน้ บริษทัฯและหรือพนัธมิตรจึงมีการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจดัการความเส่ียง
อย่างเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยีรวมทั้ งการวางแผนทั้ งระยะสั้ น ระยะกลางและระยะยาวให้มีความสมดุล
สอดคลอ้งเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงโครงการและผลตอบแทนท่ีตอ้งการ มีการควบคุมกาํกบัดูแลทุกขั้นตอนอยา่งรัดกุมและถูกตอ้ง
เป็นไปตามสัญญา เพ่ือให้ไดเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมสามารถเดินเคร่ืองอยา่งเต็มประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรใหดี้ยิง่ข้ึนไม่ตอ้งเผชิญปัญหาท่ีจะตอ้งหยดุเคร่ืองเพ่ือทาํการซ่อมแซมเป็นระยะๆ มีรายได้
ท่ีเสถียรและมีค่าใชจ่้ายตามงบประมาณ 

บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในธุรกิจและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
เป็นอย่างดีไปปฏิบติังานในประเทศนั้นๆ เพ่ือทาํหน้าท่ีบริหารจดัการ วิเคราะห์ และติดตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ อย่าง
ใกลชิ้ด เพ่ือใหท้ราบถึงสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง และสามารถกาํหนดแนวทางบรหิ ารจด ัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและเท่าทนัต่อ
เหตุการณ์ มีการประสานงาน และส่ือสารอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือสร้างเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผูมี้ส่วน
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ไดเ้สียทั้งพนัธมิตรในการลงทุน ผูรั้บเหมาก่อสร้างและผูรั้บเหมาในการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร รวมทั้งชุมชน
และสังคมรอบโครงการ เพ่ือให้การปฏิบติัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถวางแผนในการเดินเคร่ืองอย่างถูกตอ้ง
รัดกุมและมีประสิทธิภาพ การจดัหาอุปกรณ์และแรงงานในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรทาํไดร้วดเร็วทนัที ทาํให้เคร่ืองจกัร
สามารถเดินเคร่ืองไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของโครงการโครงการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีรวมถึงให้ความรู้
ความเขา้ใจและไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวิตของชุมชน สามารถหลีกเล่ียงการต่อตา้นของชุมชน ทาํ
ใหก้ารดาํเนินการของโครงการเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะทีมงานบริหารความเส่ียง ไดเ้ฝ้าระวงัความเส่ียงดา้นภยนัตราย
(Hazard Risk) ทั้งภยัธรรมชาติ (ภยัแลง้ ภยันํ้าท่วม) และเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการป้องกนั
เชิงรุก เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบต่อโครงการของบริษทัฯและบริษทัในเครือ 

4.  ความเส่ียงด้านบุคลากร 

ปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงสาํหรับการขยายการลงทุนสู่ต่างประเทศคือการบริหารจดัการดา้นบุคลากรเพ่ือ
รองรับแผนกลยุทธ์ในการเติบโตในต่างประเทศการสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อมไปปฏิบติัหน้าท่ีใน
ต่างประเทศล่าชา้ไม่สอดรับกบัแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อการลงทุนและ
การบริหารจดัการโครงการ บริษทัฯมีความตระหนกัและพึงระวงั ในความสาํคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจา้งท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการวางแผนบุคลากรตั้ งแต่กระบวนการคดัสรร คดัเลือกการสืบทอด
ตาํแหน่ง เส้นทางการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ การสร้างขวญักาํลงัใจ การพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรม เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจประเภทเดียวกนั 

บริษทัฯให้ความสาํคญัในการทาํงานเป็นทีม ทาํงานแบบ cross function ท่ีสามารถใชอ้งคค์วามรู้ของแต่ละ
บุคคลท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มความสามารถในการพฒันางานและองค์กรให้ประสบผลและดียิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม การจะประสบ
ผลสําเร็จไดน้ั้นตอ้งมีการส่ือสารท่ีดี เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และนาํไปปฏิบติัให้เกิดรูปธรรมในแนวทิศทาง
เดียวกนั ส่งผลให้องค์กรและโครงการสามารถกา้วขา้มอุปสรรคและขบัเคล่ือนไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมาย นอกจากน้ี 
บริษทัฯไดมี้การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร ผ่านการอบรมจากการดาํเนินงานจริง (On the Job 
Training) และนโยบายการหมุนเวียนเปล่ียนหนา้ท่ีการทาํงาน (Job Rotation) รวมถึงการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เพ่ือให้
บุคลากรมีศกัยภาพและความรอบรู้เพ่ิมสูงข้ึน มีคุณสมบติัเหมาะสมและตอบสนองกบัความตอ้งการของบริษทัฯ ซ่ึง
กระบวนการทั้ งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษทัฯทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบัการลงทุนและพฒันาโครงการของบริษทัฯในอนาคต 

5. ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

บริษทัฯมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งใกลชิ้ดสมํ่าเสมอ 
โดยตระหนกัดีวา่ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นส่วนสาํคญัท่ีนาํมาซ่ึงความยัง่ยืนของธุรกิจ บริษทัฯจึงมีแผนและมาตรการเชิง
รุกและเชิงลึกในการป้องกนัลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงและเตรียมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ภาคส่วนท่ีเกิดจากความเส่ียงเหล่านั้นให้มีผลน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการต่อตา้นของมวลชน ผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเร่ิมการพฒันา ระหวา่งพฒันาและการ
ก่อสร้าง ช่วงการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์นกระทัง่ส้ินสุดสัญญาและอาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการต่อเน่ืองหลงัส้ินสุด
โครงการเพ่ือป้องกนัและสร้างความมัน่ใจวา่จะไม่มีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์องคก์รในเชิงลบได ้
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บริษทัฯไดป้ระกาศลงนามเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition: CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 และไดมี้การจดัทาํแบบประเมินตนเองเก่ียวกบั
นโยบายรวมทั้งกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั Anti-Corruption และส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารสนบัสนุนต่อ CAC และ
คณะกรรมการ CAC ไดแ้จง้มติใหก้ารรับรองบริษทัฯเป็นสมาชิกของ CAC แลว้ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

บริษทัฯยึดหลกัการบริหารองค์กรดว้ยความจริงใจโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มวลชนและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลยึดมัน่ในการปฏิบติัตามพนัธสัญญา กฎหมายกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีกาํหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment หรือ EIA) การประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อย่างเพียงพอและทนักาลโดยปราศจากอคติ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดท้บทวนแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤต โดยการ
ประเมินความเส่ียงท่ีสอดรับกบักลยทุธ์ขององคก์ร พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนดงักล่าวไปยงับริษทัยอ่ย เพ่ือใหก้ารจดัการปัญหา
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอยา่งทัว่ถึง 

ในระดบัทอ้งถ่ิน บริษทัฯเห็นความสําคญัของการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี การเขา้พบปะเยี่ยมเยยีนรับ
ฟังความคิดเห็น และเขา้ร่วมสนบัสนุนประเพณีประจาํชาติและทอ้งถ่ิน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสังคมและชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชนสู่การเป็นเพ่ือนเป็นพ่ีเป็นนอ้งต่อไป ความรู้สึก
ดงักล่าวนั้นบ่มเพาะข้ึนจากการยอมรับและความเช่ือมัน่ ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัรวมถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าต่อสังคม
โดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

6. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงติดตามตรวจสอบความเส่ียงด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย รวมถึง
กฎระเบียบการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) ท่ีบริษทัฯไดเ้ป็นสมาชิก เพ่ือความยัง่ยืนให้หน่วยงาน
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ระมดัระวงัการระบุเง่ือนไขและระเบียบปฏิบติัท่ีอาจจะหรือมีแนวโนม้ท่ีจะ
ละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือรับทราบวา่มีส่ิงใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบและกฎหมาย ควรรีบจดัการ
แกไ้ขให้ถูกตอ้งดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละไม่เพิกเฉยต่อส่ิงเหล่านั้นจะถือไดว้่าปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็ม
กาํลงั 

บริษทัฯไดมี้การเฝ้าติดตามและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืนในพื้นท่ีอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือรับทราบขอ้มูลข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์ กติกาและขอ้บงัคบัต่างๆ ในกรณีท่ีมี
การปรับปรุงแกไ้ข นอกจากน้ีการมีพนัธมิตรในประเทศไปลงทุน สามารถช่วยในดา้นการตรวจสอบกฎระเบียบ เกณฑ ์
กติกา และขอ้บงัคบัให้มีประสิทธิภาพถูกตอ้งแม่นยาํอีกทางหน่ึง และโครงการไดมี้การจา้งท่ีปรึกษาผูท่ี้มีความชาํนาญการ
ทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัในประเทศท่ีไปลงทุน เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าบริษทัฯและโครงการไดป้ฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัอย่างครบถว้นท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง และส่งผลดีในการทาํธุรกิจและการสร้างความยัง่ยืน
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 

1)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง  จาํกดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)           

ณ 31 ธ.ค. 59 

1.    ทีด่นิ 295.99  

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 259.74  

3. ยานพาหนะ     0.40  

4. ครุภัณฑ์   

        4.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  58.38  

        4.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 5.57  

        4.3  ระบบส่ือสาร  0.06  

        4.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 27.72  

        4.5  อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้าฟลงังานลม   0.45  

5. เคร่ืองจักรระหว่างตดิตั้ง 1.67  

รวม 649.98  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด 

2.ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 305.39 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        

    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 จาํนวน 305.39 ลา้นบาท 

2)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จาํกดั  
 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 59 

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  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 59 

    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  

    1.7 ท่ีดิน  โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี เน้ือท่ีรวม 335 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 88.50  

2.  โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

      2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 382.77  
 

      2.2  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี 55.71  

      2.3  ส่ิงอาํนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั  174.40  
 

      2.4  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 19.01  
 

3.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างอืน่ๆ   

3.1  อาคารและส่ิงปลกูสร้าง    13.33  
 

3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 4.01  
 

3.3 ส่ิงอาํนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 7.86  

4.  ยานพาหนะ 0.13  

5.  ครุภัณฑ์  

5.1  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.76  
 

5.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 12.94  

5.3  อุปกรณ์ระบบติดต่อส่ือสาร 0.48  
 

5.4  คอมพิวเตอร์และ Network 7.13  

รวม 1,518.99  

หมายเหตุ    สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
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3)  บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 59 

1. ครุภัณฑ์  

1.1 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.16 

รวม 0.16 

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
2. ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 3.82 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        
    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 จาํนวน 3.82 ลา้นบาท 

4)  บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)         

ณ 31 ธ.ค. 59 
1. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.10 

2. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  5.19 

        1.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 0.37 

        1.3  ระบบส่ือสาร 0.04 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.25 

รวม 5.95 

หมายเหตุ   สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ทั้งหมด 
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5)  บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)         

ณ 31 ธ.ค. 59 
1.    ทีด่นิ 211.40  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมอืในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้า 2,966.71  

2.2 อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า 7,208.62  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 147.46  

4.    ครุภัณฑ์   

          4.1 คอมพิวเตอร์และ Network 2.74  

5.   เคร่ืองจักรระหว่างตดิตั้ง 1,094.66  

รวม 11,631.59  

หมายเหตุ  1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย มีการจดจาํนองท่ีดิน 
อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจาํนาํอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2,589.16 ลา้น
บาท) เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอืน่ๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร  
จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์         
โคเจนเนอรเรชัน่  จาํกดั  ซ่ึงเป็นการ           
ร่วมคา้ 

 ถือหุน้ 35% ในบริษทั เบิกไพร โคเจน
เนอรเรชัน่  จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

21,900.00 99.99 % 21,900.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

 ถือหุน้ 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั  

 ถือหุน้ 99.99% ในบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั ซีเอ็นไบโอ
แมส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั แอลพีไบโอ
แมส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั พีบีไบโอแมส 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ต้า จาํกัด 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช3) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช4) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช7) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลาไบโอ แมส 
จาํกดั ซ่ึงเป็นการ่วมคา้ 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล 
จาํกดั ซ่ึงเป็นการ่วมคา้ 

 ถือหุ้น  60% ในบริษัท โอเวอร์ซี กรีน 
เอนเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นการ่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ประเภทพลงังานทดแทน

และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

640.00 99.99 % 640.00 

4. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ดาํเนินงานดา้นเดินเคร่ือง

และบาํรุงรักษา รวมทั้ง

ลงทุนและดาํเนินการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ

ลงทุนใน สปป.ลาว 

2.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

5. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 ถือหุน้ 100% ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์
เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถือหุน้ 
100% ในบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่
แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย  
โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
-  ถือหุน้ 80% ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย  

-  ถือหุน้ 100% ในบริษทั ราช ไชน่า พาว
เวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

-  ถือหุน้ 40%  ในบริษทั  ไฟฟ้าหงสา    
จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุน้ 37.50% ในบริษทั   พไูฟมายน่ิง 
จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-   ถือหุน้ 60%  ในบริษทั อาร์ไอซีไอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  อินเวสตเ์มนต ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ในต่างประเทศ 

17,650.00 99.99 % 17,650.00 

6. บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั บริการเดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

รวม 40,690.56 
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กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม                     หน่วย:ลา้นบาท 
ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี 

จาํกดั (ถือหุน้ 75% 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 50.00% 10.00 

3. บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 3 จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 0.30 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 0.45 

4. บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

50.00% 15.45 

5. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย      

จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 306.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 1,415.99 

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

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

รวม 4,408.74 

 

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 
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 ทั้งน้ี บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะลงทุน พฒันา และดาํเนินงานดา้นผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์
ตามวสิัยทศัน์การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษทัฯ ไดมี้การ
จดัตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณลงทุน ผลตอบแทนการ
ลงทุนและผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการ เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทัฯ การพิจารณา
กลัน่กรองโครงการลงทุนตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอเพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษทัฯ มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบั
นโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และ
ปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลงทุน และรายงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบ 

5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 นอกจากคดีขอ้พิพาทตามรายละเอียดท่ีกล่าวต่อไปในส่วนน้ี บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นจาํนวนท่ีสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุ้น หรือคดีหรือขอ้พิพาททาง
กฎหมายอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

1. บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี พ.678/2557 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจาํนวน 825 ลา้น
บาท ซ่ึงโจทก์กล่าวหาว่าบริษทัฯ กระทาํผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพ่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้า     
โดยใช้สิทธิไม่สุจริตท่ีจะไม่ยื่นขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้าซ่ึงทาํให้โจทก์เสียหายจากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูล
โรงไฟฟ้า ในคดีดงักล่าวน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีความเห็นวา่จะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย เน่ืองดว้ยไม่มีการกระทาํใดตามขอ้กล่าวหาตามท่ีโจทกฟ้์องและเช่ือมัน่ในขอ้ต่อสู้ทั้งในประเดน็ขอ้เท็จจริง
และขอ้กฎหมาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวในงบการเงิน โดยคดียงัอยูร่ะหว่าง      
การพิจารณาของศาลชั้นตน้ 

2. บริษทัย่อย (บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) เป็นโจทก์ท่ี 1 ฟ้องบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)      
เป็นจาํเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี พ.2299/2559 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจาํนวน 440 ลา้นบาท โดยเป็นขอ้พิพาทกรณีผิด
สัญญาประกนัภยั ซ่ึงจาํเลยมีหนา้ท่ีชดใชค้่าสินไหมทดแทนในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั รวมถึง
ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) ในคดีดงักล่าวน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีความเห็น
วา่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึก
รายการทางบญัชีท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวในงบการเงิน โดยคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ 
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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 

กลุ่มอุตสาหกรรม  : พลงังานและสาธารณูปโภค 

ประเภทธุรกจิ  : ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

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) 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 1   

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์0 2009 9999 

  โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 51 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  

โทรสาร   0 2677 2222 
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ทีป่รึกษากฎหมาย  :  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั 

990 อาคารอบัดุลราฮิม เพลส ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0 2636 2000 

โทรสาร   0 2636 2111 

:  บริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส ชั้น 20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0 2305 8000 

โทรสาร   0 2305 8010 

: บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากดั 

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วทิย ุทาวเวอร์ส เอ  

 93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0 2627 3443 

โทรสาร 0 2627 3250 

เลขานุการบริษัท  :  นายสมหมาย ภูษณชาคร 

อีเมล CS@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9510 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9510 

ฝ่ายองค์กรสัมพนัธ์  :  นางจารุสุดา บุญเกดิ 

อีเมล PR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9940 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9940 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  :  นายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช 

อีเมล internalaudit@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9520 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9520 
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ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์  :  นางสาวอนันดา มุทติาเจริญ 

อีเมล IR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9841   

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9841 

 สถานะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

1. บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 6,980.03 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

1.1 โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และเงินลงทุนอ่ืน จาํนวน 16 แห่ง รวม 6,442.42 เมกะวตัต ์

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา จาํนวน 5 แห่ง รวม 537.61 เมกะวตัต ์

2. บริษทัฯ ประกอบดว้ย 

 2.1 บริษทัยอ่ย จาํนวน 17 บริษทั 

 2.2 บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จาํนวน 21 บริษทั 

 2.3 เงินลงทุนอ่ืนๆ จาํนวน 1 บริษทั  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 62 

 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 63 

 

  
 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 64 

 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 65 

 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 66 

 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 67 

 

  



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 68 

 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 69 

 

 



             สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 
                หนา้ 70 

 

 
 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 71 

 

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 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (บริษทัยอ่ยหลกั) ไดด้าํเนินการออกหุน้กู้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอน      
วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  7  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000,000   บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 3 มีนาคม และ 3 กนัยายนของทุกปี 

ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2558 

และจะชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 
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2. เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
(บริษทัยอ่ยทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเยน ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่า
รวม 15,000,000,000 เยน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ : 15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินเยน ในวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระ

งวดแรกในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และจะชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย

ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (Standard & Poor’s ) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

3. เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(บริษทัยอ่ยทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ 
มูลค่ารวม 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยมีบริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูท้ ั้งจาํนวน                      
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 73 

 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ          

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้   

โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชาํระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (Standard & Poor’s), Baa1 (Moody's)  

  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 
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7.3  ผู้ถือหุ้น 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรตามงบการเงินรวมหลงัจากหัก
เงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และเงินทุน สาํรองอ่ืนๆ อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด
ของบริษทัฯ ดว้ยการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มา มีรายละเอียด ดงัน้ี  

ประจําปี 

  กาํไร (ล้านบาท) เงนิปันผลจ่าย 

สําหรับปี 
 

หลงัหักสํารองตาม

กฎหมาย1 

จํานวนเงนิ     
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ  

2544 3,060 2,907 1,450 1,450 1.00 49.9 
2545 4,729 4,492 2,175 1,450 1.50 48.4 
2546 5,424 5,153 2,537 1,450 1.75 49.2 
2547 6,487 6,162 2,900 1,450 2.00 47.1 
2548 6,066 5,763 2,900 1,450 2.00 50.3 
2549 6,106 5,955 3,045 1,450 2.10 51.1 
2550 5,829 5,829 3,045 1,450 2.10 52.2 
2551 6,493 6,493 3,190 1,450 2.20 49.1 
2552 6,740 6,740 3,263 1,450 2.25 48.4 
2553 5,226 5,226 3,263 1,450 2.25 62.4 
2554 4,849 4,849 3,263 1,450 2.25 67.3 
2555  7,726 7,726 3,292 1,450 2.27 42.6 
2556 6,514  /2 6,514 3,292 1,450 2.27 50.6 
2557 6,279 /2 6,279 3,292 1,450 2.27  52.4 
2558 3,188 /2 3,188 3,292 1,450 2.27 103.3 
2559 6,166/2 6,166 3,408 1,450 2.35/3 55.29 

 
หมายเหตุ 
1   บริษทัฯ จะตอ้งหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจาํนวน 1,450 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดห้กัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายครบเตม็จาํนวนแลว้ตั้งแต่ปี 2549 
/2 กาํไรสาํหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4) เร่ืองการประเมินว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ และกาํหนดให้นาํมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

/3 เป็นระเบียบวาระเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.10 
บาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 
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 สําหรับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยหลกั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบับริษทัฯ ในอตัรา 
ร้อยละ 100 ของกาํไรหลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินทุนสาํรองอ่ืนๆ  

8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษทัฯไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบติักรรมการ และกรรมการอิสระ ใหมี้ความเหมาะสมกบั
ภารกิจและวตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดแนวทางท่ีเสนอแนะโดย
หน่วยงานกาํกบัดูแล ขอ้บงัคบับริษทัฯ ท่ีกาํหนดข้ึนโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และระเบียบบริษทัฯว่าดว้ยคณะกรรมการ
บริษทั ทั้งน้ี เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกาํหนด
ทิศทางนโยบาย การถ่วงดุลอาํนาจ การกาํกบัดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้
ความเห็นต่อเร่ืองท่ีทาํการพิจารณาทั้งในเชิงลึก และเชิงกวา้ง ครอบคลุมปัจจยักระทบอยา่งรอบดา้น รวมถึงให้การปฏิบติัมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้

8.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 กรรมการมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คนและไม่เกินกวา่ 15 คน 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 กรรมการอิสระมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและอยา่งนอ้ย 3 คน 

 กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีคุณสมบติัหลากหลาย ดา้นความรู้เฉพาะทาง ไดแ้ก่ วิศวกรรมศาสตร์ บญัชี บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นตน้ มีประสบการณ์ในการทาํงาน ทกัษะ ความเช่ียวชาญ 
และอาย ุ

 กรรมการทุกคนไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระทาํโดย
ทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

 ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

คุณสมบติัของกรรมการ 

 อายไุม่เกินเจด็สิบสองปีบริบูรณ์ 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 

 ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 

 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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 ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการ พนกังาน หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการของหน่วยงาน
อ่ืน 

 ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

 มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบติัอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของกลุ่ม
บริษทัฯ 

 ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยถือ
เป็นหนา้ท่ีและตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ในช่วงเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯ  

 ไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ง
คณะ 

 กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา
เลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 กรรมการมีคุณสมบติัต่างๆ ซ่ึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 กรรมการและกรรมการอิสระ อยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 6 ปี 

 กรรมการท่ีลาออก จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทัฯ  

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พน้จากตาํแหน่งกรรมการเม่ือส้ินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังถดัจากวนัท่ีมี
อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือเม่ือพน้จากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร แมว้่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ คือ กฟผ. ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 45 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ  แต่คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระ จาํนวน 7 คนจากกรรมการทั้งหมดจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 หรือมากกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด จึงสามารถมัน่ใจไดว้า่กรรมการไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ มีการถ่วงดุลและสอบทาน
ท่ีเหมาะสม ประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระ ไม่ครอบงาํหรือช้ีนาํความคิดในระหวา่งการ
อภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดมี้โอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีโดยให้เวลาอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใหไ้ดม้ติท่ีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบัฝ่ายบริหาร มี
การแบ่งแยกตาํแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนั ก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจท่ีเหมาะสม 
ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั และมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดย
ประธานกรรมการเป็นผูน้าํและมีส่วนสําคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทัฯ  อนัเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร เป็นผูน้าํประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมและแสดง
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ใหก้ารสนบัสนุนและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อยา่งสมํ่าเสมอโดยไม่กา้วก่ายในงานประจาํอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทัฯ เป็นเจา้หนา้ท่ีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  มีอาํนาจหนา้ท่ีดงั
รายละเอียดในโครงสร้างการจดัการ 

 การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ  และขอ้เสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาใน
การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ  ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมของกรรมการรายบุคคลไดจ้าก
ประวติักรรมการซ่ึงเปิดเผยในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

นายรัมย ์เหราบตัย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ  ส่วนกรรมการและผูบ้ริหารรายอ่ืนของบริษทัฯ นั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาใหค้วาม
เห็นชอบการเป็นกรรมการและผู ้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ  โดยสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถและภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

8.2. อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ  ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น มีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการดาํเนิน
กิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีอาํนาจกระทาํการใดๆ 
ตามท่ีระบุไวไ้นหนังสือบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและพึงหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวม โดยไม่จาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะผูถื้อหุน้กลุ่ม
ใดหรือรายใด ดงัน้ี 

 กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

 ติดตามความคืบหนา้ของการดาํเนินงานดา้นกลยทุธ์ และการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายและประมาณการอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง 

 บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงการประเมินผล
การปฏิบติังานโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนั เช่ือมโยงกบัค่าตอบแทนของบริษทัฯ  

 ดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ของการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะการกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
และพอเพียง รวมทั้ งการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยเฉพาะเร่ืองการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 ส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการ
ติดตามอยา่งเป็นระบบ 

 จดัตั้งและกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกาํหนดใหมี้การประเมินผล
การปฏิบติังานตนเองเป็นประจาํทุกปี 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้าก
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ  

8.3. คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 13 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดงัน้ี 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

2. นายชวน ศิรินนัทพ์ร  กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความ 
    รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
    ค่าตอบแทน 

3. นายวฑูิรย ์กลุเจริญวรัิตน์  กรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
    ค่าตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

4. นายรัตนชยั นามวงศ ์  กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
    และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

5. นายสุธน บุญประสงค ์  กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกลัน่กรอง
    การลงทุน 
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6. นายรัมย ์เหราบตัย ์   กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7. นายชวลิต พิชาลยั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายวรีะศกัด์ิ พ่ึงรัศมี  กรรมการอิสระ  และกรรมการบริหารความเส่ียง 

10. นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส  กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
    ต่อสังคม 

11. นายสมคัร เชาวภานนัท ์  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

12. นางสาวประภา ปูรณโชติ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

13. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล
    และความรับผดิชอบต่อสังคม 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2559 คณะกรรมการบริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยหลัก 
ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

1. นายรัมย ์เหราบตัย ์  ประธานกรรมการ 

2. นางศิริพร เหลืองนวล  กรรมการ 

3. นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการ 

4. นายวิวฒัน์ ชาญเชิงพานิช กรรมการ 

5. นายอธิปัตย ์บาํรุง  กรรมการ 

6. นายธงรบ ด่านอาํไพ  กรรมการ 

7. นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการ 

8. นายนิมิตร เลก็เจริญสุข กรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงไดผ้่านการ
สรรหาและคดัเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของฝ่าย
บริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 

 หลกัการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ  

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุ้นโดยรวม บริษทัฯ ให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัความเป็น
อิสระในการตดัสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทัฯ  โดยตระหนกัเสมอว่าเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ทาํหน้าท่ีในการนาํการสังเกตการณ์ปฏิบติังาน ให้คาํแนะนาํ 
ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ด 
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 กาํหนดการประชุม การจดัทาํระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการ
ล่วงหนา้ทั้งปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนรับทราบกาํหนดการดงักล่าว สาํหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้
มีการประชุมเวลา 15.00 น.ของทุกวนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน 

เพ่ือให้แน่ใจวา่เร่ืองสาํคญัไดน้าํเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมและแจง้ให้กรรมการทราบล่วงหนา้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนด อยา่งไรกต็าม กรรมการมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบ
วาระการประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉิน
ในเหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองพิจารณาหรือแจง้เพ่ือ
ทราบในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  (วิธีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้น
ระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมไดด้งักล่าวมีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทั
วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ) 

ระเบียบวาระการประชุมกาํหนดเป็นหมวดหมู่และดาํเนินการประชุมตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่
เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
และเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้ง กาํหนดเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นการประจาํในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น ระเบียบวาระประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปีเป็นการล่วงหน้าดว้ย ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดการรายงานการ
วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือนและรายงานความกา้วหนา้ของโครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนท่ีกาํหนดเป็นรายงาน
เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจดัส่งให้กรรมการแต่ละคน
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุมและกรรมการสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และสํานักงานเลขานุการบริษทัฯ ได ้สําหรับคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผา่นทางเลขานุการคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแต่ละคณะ 

 บทบาทของประธานกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม 

‐ ประธานกรรมการ เป็นผูน้าํประชุมจดัสรรเวลาใหก้รรมการไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทัว่ถึง ส่งเสริมและกระตุน้ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึง และสรุปมติท่ีประชุม 

‐ กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํเสนอ และขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี
เก่ียวขอ้งและจาํเป็นอ่ืนๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรคโ์ดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจยัเส่ียงต่อบริษทัฯ  ต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกดา้นอยา่งรอบคอบ เพ่ือให้ไดม้ติจากท่ีประชุม อุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ีให้กบัการ
ปฏิบติังานตามบทบาทกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

‐ ฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและจาํเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วนทันเหตุการณ์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะ
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ศึกษาขอ้มูลไดล่้วงหนา้อยา่งเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และให้ขอ้มูลหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมใน
ประเด็นท่ีมีการซักถามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงานเขา้ร่วมประชุม 
รวมทั้งเชิญผูบ้ริหารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงในรายละเอียดเฉพาะเร่ือง 

‐ บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริษทัฯ จดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหก้รรมการ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความเห็นเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละคาํนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉล่ียคร้ังละประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงถึง 2 ชัว่โมง 

‐ การดาํเนินการประชุม โดยทัว่ไปในการพิจารณาเร่ืองแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอความเป็นมา 
หลกัการและเหตุผล ความจาํเป็น คาํช้ีแจง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประกอบการตดัสินใจและขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร หลงัจาก
นั้นประธานกรรมการจะให้เวลาท่ีประชุมอภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจนครบถว้นและทัว่ถึง มีการกระตุน้ให้กรรมการทุก
คน ไดร่้วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็นสาํคญั เพ่ือให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติม ก่อนทาํการตดัสินใจเป็นมติท่ี
ประชุม 

‐ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น (อา้งอิงการมีส่วนได้
เสียจากรายงานท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแจง้การมีส่วนไดเ้สียของตน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวท่ี้เลขานุการบริษทัฯ ) และไดมี้การ
ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มาโดยตลอด 

‐ การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสําคัญ มีการพิจารณาความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
เปรียบเทียบไดก้บัการเขา้ทาํรายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป และให้ความสาํคญักบัขั้นตอนการดาํเนินการ และการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้าํหนด 

‐ เลขานุการบริษทัฯ  มีหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือให้
การปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มูลการทาํ
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 การจดัทาํและจดัเกบ็รายงานการประชุม 

‐ สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ  รับผิดชอบการจดบนัทึก จัดทาํและเก็บรักษารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

‐ รายงานการประชุม  จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีสาระสําคญัครบถว้น ไดแ้ก่ วนัและเวลาเร่ิมและ
เลิกประชุม สถานท่ีประชุม ช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม ช่ือกรรมการท่ีไม่มาประชุมสรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นสําคญัท่ีมีการอภิปราย ความเห็นและขอ้สังเกตของกรรมการและมติท่ีประชุม พร้อมทั้งมี
การลงช่ือผูบ้นัทึกและประธานท่ีประชุม การจัดทาํร่างรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วนัหลงัวนั
ประชุม และนาํเสนอกรรมการทุกคนเพ่ือพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง และหากไม่มีการแจง้แกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 7 วนั 
ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ และนาํเสนอประธานท่ี
ประชุมเพ่ือลงนามรับรองก่อนจดัส่งสาํเนาใหก้รรมการทุกคนเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง นอกจากน้ี ยงัไดน้าํรายงานท่ีไดรั้บ
การรับรองแลว้บรรจุไวเ้ป็นระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในคราวต่อไปดว้ย 
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‐ การถ่ายทอดมติที่ประชุม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบ และ/หรือดาํเนินการ และมีการติดตามการปฏิบติัต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ในปี 2559    

‐ คณะกรรมการบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

‐ คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุม จาํนวน 13 คร้ัง และมีการประชุมกรรมการโดยไม่มี
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และฝ่ายบริหาร จาํนวน 1 คร้ัง (เป็น 1 ในจาํนวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบ) 

‐ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จาํนวน 7 คร้ัง และมีการประชุมกรรมการกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร จาํนวน 1 คร้ัง (เป็น 1 ในจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ) 

‐ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จาํนวน 8 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จาํนวน 4 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน มีการประชุม จาํนวน 5 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมมีการประชุม จาํนวน 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด 
- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 9 คร้ัง  

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีกรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมทุกคร้ัง เวน้
แต่มีภารกิจสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสามารถแจง้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมได ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
แต่งตั้งข้ึนในปี 2559 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ท่ีแต่งตั้งข้ึนในปี 2559 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

1 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ 9/9 
2 นางศิริพร  เหลืองนวล 9/9 
3 นายถาวร  งามกนกวรรณ 9/9 
4 นายวิวฒัน์ ชาญเชิงพานิช 7/9 
5 นายอธิปัตย ์ บาํรุง 7/9 
6 นายธงรบ ด่านอาํไพ 8/9 
7 นายสมนึก จินดาทรัพย ์ 9/9 
8 นายนิมิตร เลก็เจริญสุข 4/4 
9 นายชุมพล ฐิตยารักษ ์ 3/3 
10 นายธีรวทิย ์ จารุวฒัน์ 3/3 

หมายเหตุ   
(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม   
(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนคร้ังคร้ังท่ีมีการประชุมในช่วงท่ีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง 
 

8.4. โครงสร้างฝ่ายบริหาร และโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไวแ้ยกจากกนั
อยา่งชดัเจน กล่าวโดยสรุป คือ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ  มีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
(รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจดัการ) 

 ฝ่ายบริหาร มีอาํนาจหน้าท่ีในการนาํนโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

ผู้ดาํรงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทัฯ  

คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีอาํนาจในการบริหารงานประจาํ ไดแ้ก่ 

 อาํนาจบงัคบับญัชาผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทัฯ  

 อาํนาจในการจา้ง บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง โอนยา้ย ปรับค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั 
หรือใหพ้น้สภาพของของผูป้ฏิบติังานทุกระดบั เวน้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไปท่ีเป็นอาํนาจคณะกรรมการ
บริษทัฯ  
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 อาํนาจกาํหนดเง่ือนไข ขอ้บงัคบัการทาํงาน คาํสั่งหรือประกาศเก่ียวกบัการกาํหนดวิธีการบริหารงาน
และดาํเนินกิจการของบริษทัฯ  รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทั
และมติคณะกรรมการบริษทัฯ  

 อาํนาจกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบบริษทั และอาํนาจในการวินิจฉัยช้ีขาดกรณีมี
ปัญหาในการปฏิบติังาน 

อํานาจกระทาํแทนและผกูพนับริษทัในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจกระทาํแทนและผกูพนับริษทัในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอกไดย้กเวน้
ในรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอาํนาจให้บุคคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้เวน้แต่
กิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษทัในฐานะผูกู้ ้ผูซ้ื้อ หรือผูว้า่จา้งทาํของ ซ่ึงอาจดาํเนินงานเป็นมูลค่าเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

สาํหรับนิติกรรมท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระทาํโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทัฯ  หรือมติของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ยอ่มไม่ผกูพนับริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหส้ัตยาบนั 

กรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
วา่งลง ใหร้องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามลาํดบัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดเป็นผูรั้กษาการแทน โดยใหมี้อาํนาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

การบริหารงานของบริษทัฯ   

แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ 1 สายงานพฒันาธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย ์
สายงานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร ทั้งน้ี สายงานพฒันาธุรกิจ 1 สายงานพฒันา ธุรกิจ 2 สายงานบริหารสินทรัพย ์
และสายงานการเงิน มีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน ส่วนสายงานบริหารองคก์ร มีผูบ้ริหาร
ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน และมีหน่วยงานท่ีสังกดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสํานกังานเลขานุการบริษทัฯ  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  

1. นายรัมย ์เหราบตัย ์   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 

3. นายภาสกร ดงัสมคัร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

5. นายวฒิุชยั ตนักุรานนัท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

6. นายประยทุธ ธงสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 
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7. นางสุนี รัชตมุทธา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

8. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี 

10. นางนิสาลกัษณ์ มุ่งพาลชล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี 

11. นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประกอบดว้ย 

1. นายนิมิตร เลก็เจริญสุข  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพยตั ชินวไิล รองกรรมการผูจ้ดัการ                                                                      

3. นายณฐัพร ศรีสิงห์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ 

4. นายพรชยั จาํนงคเ์ดช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบริหารและการเงิน 

5. นายคงคา คูณพนัธ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

 

โครงสร้างการจัดการ 
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8.5. เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ  

เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท้าํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ โดยมี
ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกดัสํานักงานเลขานุการบริษทัฯ รับผิดชอบงานประชุม งานอาํนวยการ และการ
ประสานงานกิจการต่างๆของคณะกรรมการบริษทัฯ  

เลขานุการบริษทัฯ  

เลขานุการบริษทัฯ  ไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามขอ้กาํหนดแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้ดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัยอ่ย คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือให้การประชุมและการดาํเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  การประสานงานใหมี้
การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ การดูแล
เปิดเผยขอ้มูล การรายงานสารสนเทศ และการจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ  รวมถึงการจดัทาํ และเก็บ
รักษาเอกสารสาํคญัต่างๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุม และรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบบริษทั 
นโยบายบริษทั ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้กาํหนดแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัฯ ยงัมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ี
ส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั้งรับผดิชอบงานการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ  ผ่านทางหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ  (Compliance) ไดแ้ก่ ส่วนกาํกบัการปฏิบติังานและ
หลกัทรัพย ์สังกดัสาํนกังานเลขานุการบริษทัฯ  

8.6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทาํหน้าท่ีสอบทาน 
ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ย ให้การดาํเนินกิจการเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบ คาํสั่ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้ง และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง            
นางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง ซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นผูมี้ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน และการ
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บริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ ทั้งในระดบัธุรกิจและภาพรวมใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดย
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

การประเมินผลการปฏิบติังาน ประจาํปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความสามารถในการกาํกบัดูแลงานดา้นการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยไดค้ะแนนประเมิน 95.33 
คะแนน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) ระดบัดีเยี่ยม ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะนาํไปพิจารณาร่วมกบัผลการประเมินการ
ปฏิบติังาน สมรรถนะ และความสามารถประจาํปี เพ่ือพิจารณาการปรับข้ึนค่าจา้ง โบนสั และการพิจารณาหลกัสูตรอบรม
และพฒันาท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาศกัยภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 

8.7. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

นโยบายและหลกัเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ
บุคลากรท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อความสาํเร็จในการประกอบ
กิจการของกลุ่มบริษทัฯ  โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะท่ีเป็น
ปัจจุบนัท่ีสุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษทัฯ  โดยจะพิจารณาความเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ ตามระดบัความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายและอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัมาตรฐาน
หรือระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนัตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ  และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาแนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกาํหนด
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจํา 

1.1. คณะกรรมการบริษทัฯ  กาํหนดใหจ่้ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จ่ายคงท่ีร้อยละ 
75 และส่วนท่ี 2 จ่ายเม่ือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืน
ไดรั้บร้อยละ 25 

1.2. คณะกรรมการชุดย่อย กาํหนดให้จ่ายเป็นรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืนไดรั้บร้อยละ 25 

2. โบนัส  

จดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง และตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ีหากช่วงเวลาใดมีการ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษทัมากกวา่ 1 บริษทั ใหไ้ดรั้บโบนสัจากบริษทัท่ีจดัสรรโบนสัมากกวา่สาํหรับระยะเวลา
นั้น และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บโบนสัเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืนไดรั้บร้อยละ 25 
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ 

ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน - ไม่มี 

ในปี 2559 อตัราค่าตอบแทนประจาํท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นดงัน้ี 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 50,000 บาทต่อ
เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยประธานกรรมการไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท
ต่อคร้ัง และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาทต่อคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอ่ยมีจาํนวน 5 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมา       
ภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อ
เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาทต่อเดือน 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท
ต่อคร้ัง และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาทต่อคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอ่ยมีจาํนวน 1 คณะ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนสัใน
ฐานะกรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง  

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดโดยผา่นการพิจารณาและกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานท่ีไดต้กลงร่วมกนัไวล่้วงหน้าแต่ละปี 
ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในระหว่างการประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในการพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจง้ผลการพิจารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

 
ในระหวา่งปี 2559 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ดงัน้ี 

วนัที ่19 มกราคม 2559 

 นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ พน้จากการเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทนและไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

 นายวิฑูรย ์กุลเจริญวิรัตน์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

 นายรัตนชยั นามวงศ ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

 นายสุธน บุญประสงค ์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

วนัที ่8 เมษายน 2559 

 นายวรีะศกัด์ิ พ่ึงรัศมี ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 นายธราพงษ ์วทิิตศานต ์พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารความเส่ียง 

เน่ืองจากครบวาระ 

 นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กุล พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากครบวาระ 
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วนัที ่26 เมษายน 2559 

 นายชวน ศิรินนัทพ์ร ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

 นายวรีะศกัด์ิ พ่ึงรัศมี ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 

หน่วย:บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประจําปี 2559 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 5 33,621,240.00 

โบนัส 5 16,826,664.00 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 5 203,911.50 

ผลประโยชน์อืน่ๆ  ไม่มี ไม่มี 

รวม 5 50,651,815.50 

หมายเหตุ   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั หมายถึง ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส่ีรายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.44/2556 
 

หน่วย:บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 196 229,076,177.66 

โบนัส 196 110,129,770.00 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 196 21,128,985.82 

ผลประโยชน์อืน่ๆ  ไม่มี ไม่มี 

รวม 196 360,334,933.48 

หมายเหตุ   
1. ค่าตอบแทนพนกังานของบริษทั ไม่นบัรวมผูบ้ริหารส่ีรายแรกตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.44/2556 
2. ค่าตอบแทนพนกังานบริษทัยอ่ย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั และเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2559 
หน่วย:บาท 

กรรมการ เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการปี 2558/1 รวม 
นางศิริพร เหลืองนวล 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายอาํนวย                ทองสถิตย ์ 0.00 209,753.42 209,753.42 
นายววิฒัน์ ชาญเชิงพานิช 368,000.00 0.00 368,000.00 
นายถาวร งามกนกวรรณ 384,000.00 0.00 384,000.00 
นายสหรัฐ บุญโพธิภกัดี 0.00 817,315.07 817,315.07 
นายชุมพล ฐิตยารักษ ์ 128,000.00 880,000.00 1,008,000.00 
นายอธิปัตย ์ บาํรุง 352,000.00 880,000.00 1,232,000.00 
นายธีรวทิย ์ จารุวฒัน์ 128,000.00 880,000.00 1,008,000.00 
นายรัตนชยั นามวงศ ์ 0.00 596,506.85 596,506.85 
นายธงรบ  ด่านอาํไพ 384,000.00 670,246.58 1,054,246.58 
นายกรศิษฏ ์ ภคัโชตานนท ์ 0.00 62,684.93 62,684.93 
นายสมนึก จินดาทรัพย์/2 0.00 880,000.00 880,000.00 

รวม 2,128,000.00 6,755,506.85 8,884,506.85 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2557 ซ่ึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2558  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 
 /2  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 
 ในระหวา่งปี 2559 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ดงัน้ี 

 นายรัตนชัย นามวงศ์ 
ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

 นายสหรัฐ บุญโพธิภักด ี
ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  

 นายววิฒัน์ ชาญเชิงพานิช 
ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม 2559  

 นายถาวร งามกนกวรรณ   
 ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม 2559 
 นายชุมพล ฐิตยารักษ์ 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
 นายธีรวทิย์ จารุวฒัน์  

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2559 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ 7 2.128 

โบนัสปี 2558 10 6.756 

รวม   8.884 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2559 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 4 9.073 

โบนัส 4 4.159 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 4 0.907 

รวม 4 14.139 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2559 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 66 32.565 

โบนัส 66 14.705 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 66 2.820 

อืน่ๆ  (ถ้าม)ี - - 

รวม 66 50.090 
 

หมายเหตุ  /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีจาํนวนทั้งส้ิน 9 คน ในระหว่างปีมีกรรมการลาออกและเขา้รับตาํแหน่งใหม่
จาํนวน 2 คน กรรมการพน้ตาํแหน่งจาํนวน 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการ 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 /2 กรรมการ จาํนวน 3 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ย จึงไม่ไดรั้บโบนสัจาก
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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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 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไดรั้บแต่งตั้งจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
จาํกดั (มหาชน) และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน  

8.8. บุคลากร  

 จํานวนพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง มีพนกังานและลกูจา้งทั้งส้ิน  201 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1.  สายงานพฒันาธุรกิจ 1 จาํนวน 44 คน 

1.2.  สายงานพฒันาธุรกิจ 2 จาํนวน 19 คน 

1.3.  สายงานบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 27 คน 

1.4.  สายงานการเงิน จาํนวน 40 คน 

1.5. สายงานบริหารองคก์ร จาํนวน 47 คน 

1.6. อ่ืนๆ จาํนวน 24 คน 

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีพนกังานและลกูจา้งทั้งส้ิน 67 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

2.1. กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 8 คน 

2.2. กลุ่มงานบริษทั จาํนวน 4 คน 

2.3. กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม 23 คน 

2.4. กลุ่มงานบริการ จาํนวน 21 คน 

2.5. กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร จาํนวน 11 คน 

โดยในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั 

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ สําหรับ

พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตาํแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความสาํคญัของค่า

งาน ควบคู่ไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอตัราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การสาํรวจอตัราค่าจา้งในตลาดแรงงานอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกปี และมีการสาํรวจ

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าจา้งทุก 3 ปี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่อตัราค่าตอบแทนของบริษทัฯ 

อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้
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นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแลว้ เพ่ือใหพ้นกังานมีหลกัประกนัท่ีดี มีความมัน่คง มัน่ใจ และพร้อมอุทิศ
ตนใหก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีท่ีสุดตามภารกิจและความรับผดิชอบ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ ทั้งตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด และท่ีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ สวสัดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภยั สวสัดิการ
เก่ียวกบัการประกนัชีวิตและประกนัอุบติัเหตุ สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล สวสัดิการเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี สวสัดิการทนัตกรรม สายตา และวคัซีนป้องกนัโรค สวสัดิการเงินกูก้รณีจาํเป็นสวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณี
มรณกรรม สวสัดิการเพ่ือท่ีอยู่อาศยั สวสัดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวสัดิการเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนรวมประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 446.99  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  75.66  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 13.14  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   103.59  

รวม 639.38  

8.9  การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ในปี 2559 บริษทัฯ มีการดาํเนินงานในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

การวางแผนพฒันาสายอาชีพ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํทางเดินสายอาชีพสาํหรับผูป้ฏิบติังานตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายลงมาเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังาน
มีเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสความกา้วหนา้ของแต่ละตาํแหน่ง และ
สามารถวางแผนความกา้วหนา้ของตนในอนาคตได ้ซ่ึงจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานสามารถสาํรวจสมรรถนะความสามารถ ความ
ถนัดของตนเองต่อตาํแหน่งปัจจุบนั และตาํแหน่งในอนาคตและสามารถเตรียมความพร้อมทั้ งดา้นความรู้ทกัษะ และ
สมรรถนะความสามารถ ใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งในปัจจุบนั และตาํแหน่งในอนาคตได ้

ในการน้ี บริษทัฯ ไดจ้าํแนกและรวบรวมงานตามกระบวนการทาํงานขององคก์รเป็นกลุ่มงานเดียวกนั โดย
คาํนึงถึงความใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนัของลกัษณะงานแต่ละงาน สมรรถนะท่ีใชใ้นการทาํงาน (Functional competency) 
ความใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนัของคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม และคุณลกัษณะเชิงเทคนิค ความยากง่ายในการบริหารจดัการ
กลุ่มงาน จาํนวนพนกังานในแต่ละกลุ่มงาน โดยแบ่งกลุ่มงานเป็น 9 กลุ่มงาน (Job family) และ 5 กลุ่มงานยอ่ย (Job Group) 
ซ่ึงไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ี คุณสมบติัเบ้ืองตน้ ทกัษะ ความรู้ สมรรถนะความสามารถของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family 
Career Profile) รวมทั้งกาํหนดกรอบและหลกัเกณฑใ์นการประเมินการเล่ือนระดบั การเล่ือนตาํแหน่ง การโอนยา้ยของกลุ่ม
งานนั้นๆ ดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้บริษทัฯ มีขอ้มูลท่ีใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมในการใช้งาน รองรับงานประจาํ งานด้านการบริการตนเองของ
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พนกังาน รวมทั้งเป็นศูนยร์วมและช่องทางในการส่ือสารเก่ียวกบัพนกังาน (HR Information Center) สนบัสนุนขอ้มูล
ทางการบริหาร และตอบสนองการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ 

การปรับโครงสร้างองค์กร 

เพ่ือให้การดาํเนินงานตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ไดดี้ยิ่งข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้การ
ทบทวนและอนุมติัใหมี้การปรับโครงสร้างองคก์ร ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป โดยปรับเปล่ียนสายงานหลกัดา้น
พฒันาธุรกิจจากเดิมท่ีกระจายความรับผิดชอบตามขอบเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์เป็น 2 สายงาน คือ สายงานพฒันาธุรกิจ 1 
และสายงานพฒันาธุรกิจ 2 แต่เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในทางปฏิบติัจึงไดป้รับเปล่ียนใหม่โดยแบ่งสายงานท่ีรับผิดชอบตาม
กระบวนการทาํงาน (Process Base) ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดี สามารถกาํหนดกลยุทธ์ไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถจดัสรร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีทกัษะ/ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นตามลกัษณะงานไดง่้ายข้ึน รวมทั้งสนบัสนุนต่อการพฒันามาตรฐานใน
การวเิคราะห์และการตดัสินใจในการลงทุนไดดี้ยิง่ข้ึนดงัน้ี 

1. สายงานพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุน การประเมินความเส่ียงและการ
วเิคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนในเบ้ืองตน้ 

2. สายงานพัฒนาโครงการ รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการท่ีผ่านการ
กลัน่กรองเบ้ืองตน้จากสายงานพฒันาธุรกิจแลว้รวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง การเจรจาและการบริหารสัญญาต่างๆ 

การพฒันาศักยภาพบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะนําองค์กรไปสู่
ความสาํเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของพนกังาน เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร ส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม โดยในปี 2559 บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง
ในการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมสัมมนาใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยสามารถจาํแนกประเภทหลกัสูตรไดด้งัน้ี 

1. หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และพฒันา
ทกัษะดา้นภาษา จาํนวน 1 หลกัสูตร 

2. หลักสูตรทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการร่วมกับ กฟผ. เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในดา้นเทคนิคเฉพาะท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจผลิตไฟฟ้าใหก้บัผูป้ฏิบติังาน รวมจาํนวน 26 หลกัสูตร 

3. หลักสูตรทางการบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นการอบรมภายในของบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 11 หลกัสูตร โดยเป็น
หลกัสูตรแบ่งตามระดบัผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ หลกัสูตรสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูงและผูอ้าํนวยการ หลกัสูตรสําหรับผูจ้ดัการ 
และหลกัสูตรสําหรับพนักงาน และหลกัสูตรท่ีไม่แยกตามระดับผูป้ฏิบัติงาน ได้แก่ หลกัสูตรส่งเสริมความปลอดภยั 
หลกัสูตรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และหลกัสูตรเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 

4. หลกัสูตรสําหรับผู้บริหารระดบัสูง  

บริษทัฯ ได้ส่งผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน อาทิ สถาบนัวิทยาการตลาดทุน สถาบนัวิทยาการพลงังานมูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงัสถาบนั
พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 
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กระทรวงพลงังาน สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบนัพระปกเกลา้ เพ่ือเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพในดา้น
ต่างๆ ใหก้บัผูบ้ริหาร และสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ดา้นต่างๆ 

5. หลกัสูตรเสริมสร้างสมรรถนะตามลกัษณะงาน  

บริษทัฯ ส่งพนักงานเขา้รับการอบรมภายนอกจากสถาบนัต่างๆ ตามลกัษณะงานของแต่ละหน่วยงาน 
จาํนวน 129 หลกัสูตร  

ในปี 2559 มีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคิด
เป็นอตัราร้อยละ 93 ของจาํนวนผูป้ฏิบติังานทั้งหมด โดยมีจาํนวนชัว่โมงเฉล่ีย/คนแยกตามระดบัพนกังาน ดงัน้ี 

ระดบัพนักงาน จํานวนช่ัวโมงเฉลีย่ / คน / ปี 
ผูบ้ริหารระดบัสูง 53.38 
ผูบ้ริหารระดบักลาง 92.67 
ผูบ้ริหารระดบัตน้ 33.67 

พนกังาน 27.79 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจโดยตระหนัก และให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศดา้นธรรมาภิบาลอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการยดึหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกกระบวนการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในการ
กา้วสู่ความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไปพร้อมกบัชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลกัในการปฏิบติั กาํกบัดูแล ติดตามการกาํกบัดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษทัเป็น
องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตระหนกัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งกระบวนการบริหาร
จดัการควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื โดยไดก้าํหนดและประกาศ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั” จรรยาบรรณบริษทั และนโยบาย
เก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเฉพาะกลุ่ม อาทิ “นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น” “นโยบายเก่ียวกบัพนกังาน” และ “นโยบายเก่ียวกบั
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม” เป็นตน้ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย แนวทางปฏิบติั และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การดาํเนินงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นประจาํทุกปี  

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองกลุ่มบริษทัฯ  

 จดัใหมี้การบริหารงานและดาํเนินงานโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 จดัให้มีระบบการควบคุมทางการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน การตรวจสอบภายใน และ
การจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการกาํกบัดูแล การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัอยา่งถกูตอ้ง ทนัเวลา และโปร่งใส 
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 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ส่งเสริมดูแลสิทธิตามกฏหมายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ ใหไ้ดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี 

นโยบายเกีย่วกบัผู้ถอืหุ้น 

 ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

 ผูถื้อหุน้จะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ ท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

 ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

 จดัใหมี้มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตน 

 ไม่ทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

นโยบายเกีย่วกบัพนักงาน 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีในการทาํงาน 

 พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

 สนบัสนุนการเติบโตในหนา้ท่ีตามความรู้ความสามารถ 

 บริหารจดัการระบบค่าตอบแทน และสวสัดิการอยา่งเหมาะสมเป็นธรรม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร 

นโยบายเกีย่วกบัสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และใหค้วามสาํคญัในการส่ือสาร 

 สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟขูนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 

 สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

นอกเหนือจากการประกาศนโยบายดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีครอบคลุมผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายการปฏิบติั
ดา้นภาษี นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน นโยบาย 5ส นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มอาคารสาํนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงนโยบาย
ทุกฉบบัเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

9.1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักในความสําคญัและมุ่งมั่นท่ีจะดูแลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
สะทอ้นการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น รวมถึงการดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบติัให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นใน
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ฐานะเจา้ของกิจการท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศใช ้“นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุน้” อยา่งเคร่งครัดตลอดมาตั้งแต่ปี 2550 
ทั้งน้ี ในปี 2559 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลีย่นมอืหรือการโอนสิทธิในหุ้น 

บริษทัฯ มอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  ทาํหนา้ท่ีรับฝากหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  จดัเกบ็และดูแลขอ้มูลของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
และเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  เช่น การออกใบหลกัทรัพยฝ์าก/ถอนใบหลกัทรัพยโ์อน/รับโอน
หลกัทรัพย ์และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อกบั TSD ไดโ้ดยตรงท่ี TSD Call 
Center โทร. 0 2009 9999 และปัจจุบนั TSD ไดเ้ปิดบริการInvestor Portal เพ่ือบริการขอ้มูลผูถื้อหุน้ทางอินเตอร์เน็ต ผูถื้อ
หุน้สามารถสมคัรใชบ้ริการไดท่ี้ http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html 

2) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองทุกปีนบัตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ
จนถึงปัจจุบนั จากการตรวจสอบและติดตามขอ้มูลการรับเงินปันผลของบริษทัฯ  พบวา่ยงัมีเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวนหน่ึงท่ี
ผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดติ้ดต่อผูถื้อหุ้นจากฐานขอ้มูลนายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยส่งหนังสือแจง้
รายละเอียดสถานะเงินปันผลคา้งจ่ายและการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลใหม่
กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญหายหรือหมดอายุ การดาํเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิการถือหุ้นและให้ทายาทรับเงินปันผล
แทนกรณีผูถื้อหุ้นถึงแก่กรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ชิญชวนและส่งแบบฟอร์มสมคัรใชบ้ริการโอนเงินปันผลเขา้บญัชี
ธนาคาร (e-Dividend) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 บริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 
7 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือดงักล่าวจะไดสิ้ทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 และ
ไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ซ่ึงการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํ
ของ ตลท. 

3) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงเน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจาํทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจดัการ 

4) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นประจาํทุกปี 
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5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

การจัดการประชุมผูถื้อหุ้น ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่าย
บริหารท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ท่ีจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย ตลท. และ ก.ล.ต. เพ่ือส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ในฐานะเป็นเจา้ของกิจการไดเ้ขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจใน
เร่ืองสาํคญั รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปี    

ปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง คือ “การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559” โดยมี
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้มีมาตรการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อ
หุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะเขา้ประชุมเป็น
จาํนวน 1,394 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.66 ซ่ึงบริษทัฯ ไดดู้แลและอาํนวยความสะดวกในการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเร่ือง
ต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 วันและเวลาประชุม ไดจ้ดัการประชุมในวนัพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2559 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
และเลิกประชุมเวลา 16.20 น. ใชเ้วลาในการประชุมรวม 2.20 ชัว่โมง เร่ิมลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
ก่อนเวลาเร่ิมประชุม 2 ชัว่โมง เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุกเร่ืองหรือ
จะเขา้ร่วมประชมุ เฉพาะเร่ืองก็ได ้โดยผูถื้อหุน้ท่ีเดินทางมาภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ 

 สถานที่ประชุม ได้จัดการประชุมข้ึนท่ีห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท่ี 999/99 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
มีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผูเ้ขา้
ประชุมจาํนวนมาก 

 การอํานวยความสะดวก ไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นสาํหรับการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น 
ไดแ้ก่ โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอต่อท่ีประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ท่ีบรรจุขอ้มูลเฉพาะของผูถื้อหุ้น
แต่ละรายท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ทาํให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับ
คะแนนเสียงมีความแม่นยาํโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ดาํเนินการโดยพนักงานท่ีประธาน
กรรมการแต่งตั้ง การตรวจสอบมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม 

 ผู้เข้าประชุม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 1,394 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 69.66 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
ฯ ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมครบทุกคน (ร้อยละ 100) นอกจากน้ี ผูบ้ริหารทุกคน 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพ่ือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมและร่วมตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

 การเรียกประชุม ไดแ้จง้กาํหนดวนัเวลา สถานท่ีประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งและความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมอยา่งเพียงพอและครบถว้น ใหผู้ถื้อหุ้น
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รับทราบในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559  ผา่นช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทาํการของ ตลท. ภาคเชา้ ซ่ึงเป็นวนัถดัจากวนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 และบริษทัฯ ไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษระหวา่งวนัท่ี 25-27 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัก่อนวนัประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

 หนังสือเชิญประชุม ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบทั้ งชุด (ซ่ึงเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯ จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสารเฉพาะ
ภาษาไทย) ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นเวลา 41 วนั ก่อนวนัประชุม และบริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 เป็นเวลาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 22 วนั และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และ 21 
วนั ตามลาํดบั หนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีประชุมพร้อมแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ระเบียบ
วาระการประชุมซ่ึงไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญั พร้อมขอ้มูลช้ีแจงความเป็นมาเหตุผลความจาํเป็น และประเด็นสาํคญัของ
แต่ละเร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ รวมทั้งไดร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการในทุกเร่ืองไว้
อยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติในแต่ละเร่ือง 

นอกจากน้ี ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมและผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นอ่ืนใดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทางไปรษณีย ์หรือทางโทรสารมายงัเลขานุการ
บริษทัฯ  หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มายงั CS@ratch.co.th เพ่ือจะไดช้ี้แจงรายละเอียดหรือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุม
ต่อไป ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามและขอ้เสนอแนะเป็นการล่วงหนา้มายงับริษทัฯ  

 การดาํเนินการประชุม ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการในฐานะประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้
ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม แนะนาํ
กรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวิธี
ปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ จดทะเบียนของ ตลท. เพ่ือทาํความเขา้ใจให้ชดัเจนอีกคร้ัง โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงการนบัคะแนนเสียง และการประกาศมติท่ีประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม 

 วธีิการออกเสียงลงคะแนน จดัใหมี้บตัรลงคะแนนในทุกเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงผูเ้ขา้ประชุมทุก
คนไดรั้บเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม วิธีการท่ีใชใ้นการลงคะแนนเสียงไม่ยุง่ยากซับซ้อน โดยการยกมือหากไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียงเพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ไปรับบตัรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ 
Barcode 

 การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน ไดเ้ชิญบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นคนกลางร่วมเป็นผูต้รวจสอบในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชม องคป์ระชุมผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคลอ้ง
ตรงกบัขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีประธานแจง้ ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทุกราย 
โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลจากมติท่ีประชุม และผลของการลงคะแนน
เสียงจากบตัรลงคะแนน 
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 การดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ ไม่เคยแจง้ขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมอยา่ง
กะทนัหันในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพ่ิมเร่ืองเพ่ือพิจารณาลงมติหรือเปล่ียนขอ้มูลสําคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ ทั้งน้ี เร่ืองท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ประธานกรรมการซ่ึง
ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัท่ีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมโดยไม่มีการสลบัวาระดว้ยคณะกรรมการตระหนกัดีถึงความสําคญัและความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ โดยยดึถือหลกัการท่ีจะไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

 การดําเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เร่ิมจากการช้ีแจงความเป็นมาเหตุผลและ
ความจาํเป็นโดยละเอียด ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้เสนอต่อท่ีประชุมตามท่ีไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
อยา่งครบถว้นและเพียงพอ หลงัจากนั้นประธานไดใ้หเ้วลาแก่ผูถื้อหุน้ซกัถามอยา่งเหมาะสม จากนั้นคณะกรรมการบริษทัฯ 
และฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัช้ีแจงจนเป็นท่ีเขา้ใจชดัเจนก่อนจะขอใหท่ี้ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน 

 การเลือกตั้งกรรมการ การพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ยกการพิจารณาทั้งสอง
เร่ืองดงักล่าวออกจากกนัและใหท้าํการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 การออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง ไดก้าํหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดย
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง 

 การประกาศมตทิีป่ระชุม ภายหลงัการนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้ ประธานไดป้ระกาศใหท่ี้ประชุม
ทราบรายละเอียดของมติท่ีประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ 
“งดออกเสียง” 

 การพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) คณะกรรมการไดก้าํหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) เพ่ือเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีบรรจุโดยคณะกรรมการ ไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
แลว้ โดยตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดวา่ เร่ืองท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้
จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติ มีเพียง
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านั้น 

 การเผยแพร่มติที่ประชุม  ได้แจ้งมติ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2559 ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทาํการของ ตลท.ภาคเชา้ของวนัท่ี 8 เมษายน 2559 โดยแสดงผลการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละเร่ือง แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ“งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วน
คะแนนเสียงแต่ละประเภท 

 รายงานการประชุม เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเดน็สาํคญั
ของขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น และคาํช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหาร ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม
ของผูเ้ขา้ประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไวอ้ย่าง
ชดัเจนและครบถว้น และไดน้าํส่งรายงานการประชุมซ่ึงประธานท่ีประชุมลงนามรับรองแลว้ให้ ตลท. ก.ล.ต. และนาย
ทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพ่ือตรวจสอบและอา้งอิงพร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2559 (ก่อนเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด : ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
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คิดเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป ปรากฏว่าภายหลงัการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้แกไ้ข เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม จัดให้มีแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมเก่ียวกบั
หนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจาํปี การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํรายงาน
การประชุม และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผูถื้อหุน้มากยิง่ข้ึน  

จากการพฒันาคุณภาพการจดัการประชุมของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดค้ะแนนเตม็ 
100 คะแนน จากการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 และส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “Investors’ Choice Award ประจาํปี 2559” จากสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทยอีกดว้ย 

6) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารทีม่นัียสําคญัของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเพยีงพอ และทนัเวลา 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
และการปฏิบติัการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถว้นทนักาล โดยในรอบปี 2559 ไม่มีกรณีถูก
ลงโทษจากการไม่นาํส่งรายงานตามท่ีกฏหมายกาํหนดหรือนาํส่งล่าชา้แต่อยา่งใด 

ในรอบปี 2559 สรุปกิจกรรมการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภทท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 

(Periodic Reports)  

36 คร้ัง 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports)  27 คร้ัง 

(3) การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์  4 คร้ัง 

(4) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Company Visit) 80 คร้ัง 

(5) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Roadshow)   1 คร้ัง 

(6) การพบนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)   4 คร้ัง 

(7) การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดาํเนินงานสาํคญัของบริษทัฯ 5 คร้ัง 

(8) ส่ือมวลชนเขา้ร่วมเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ 1 คร้ัง 

(9) การมีส่วนร่วมของส่ือมวลชลในกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบ               

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

5 คร้ัง 

(10) การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่ส่ือมวลชน 26 คร้ัง 

(11) การนาํผูถื้อหุน้และนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมกิจการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

1 คร้ัง 

(12) การจดันิทรรศการ 2 คร้ัง 
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(13) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 10 คร้ัง 

(14) สถิติการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (เฉล่ียต่อเดือน) 14,290 คร้ัง 

 (วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รวมทั้งส้ิน 171,488 คร้ัง) 

9.2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกวา่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
หรือผูถื้อหุน้สถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการปฏิบติัท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ  

บริษทัฯ กาํหนดให้ใชช่้องทางของ ตลท.เป็นช่องทางหลกัและกาํหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูท้าํหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ  นอกจากน้ี ยงัจดัให้มี
ช่องทางติดต่อส่ือสารเพ่ิมเติม เช่น เวบ็ไซต ์เป็นตน้ อีกทั้งผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับขอ้มูลไดจ้ากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เช่น สํานกังานเลขานุการบริษทัฯ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

2) การจัดทาํเอกสาร 2 ภาษา 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทุกรายการ 
ทั้งการเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารประกอบการประชุม รายงาน
การประชุม การแจง้ข่าวแก่ส่ือมวลชน และขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือ
บุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพ่ือ
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ตามขอ้เสนอแนะของ ตลท. มาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีนบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2551 เป็น
ตน้มา ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 โดยระบุรายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการ กระบวนการในการ
พิจารณาดาํเนินการช่องทางการเสนอเร่ือง และใหเ้วลาผูถื้อหุน้พิจารณาดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี31 
ธนัวาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน อยา่งไรกต็าม เม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวปรากฏวา่ไม่มีขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้ 

4) การมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าประชุมแทน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉันทะส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบ ตามท่ี
กาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกหรือไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง สามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมแทนได ้ประกอบดว้ย 
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แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุน้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดอี้กทางหน่ึง
หรือผูถื้อหุน้จะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบอ่ืน หรือจดัทาํข้ึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรกไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมขอ้มูลของแต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเร่ืองท่ีบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุม เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนได ้ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 245 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทน
จาํนวน 151 ราย 

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

บริษทัฯ กาํหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น สําหรับผู ้
เขา้ประชุมทุกราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงและในระเบียบ
วาระการเลือกตั้งกรรมการไดแ้ยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงไวต้รวจสอบและอา้งอิง 

6) การเพิม่เร่ืองเพือ่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเพ่ิมเติม เน่ืองจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนกัถึงความสาํคญั และความจาํเป็นท่ีวา่ ผูถื้อหุ้นตอ้งมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจ จึงยึดถือหลกัการท่ีจะไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ ท่ีไม่ไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติมจากท่ีไดแ้จง้ไว้
ในหนงัสือเชิญประชุม แต่หากผูถื้อหุน้มีความจาํเป็นกส็ามารถเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาไดโ้ดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

7) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

การรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อ ก.ล.ต. ถือเป็น
หน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ โดยบรรจุไวใ้นระเบียบวาระเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน นอกจากน้ี ยงั
กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ทราบภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่มีการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยต์ลอดปี 2559 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ตามขอ้กาํหนด หรือการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
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8) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย แนวทางในการเก็บรักษา และป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือปฏิบติัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ไวใ้นจรรยาบรรณ ระเบียบคาํสั่ง และประกาศของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดป้ระกาศและเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายทราบและถือปฏิบติัผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งเหมาะสม ซ่ึงมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ไดแ้ก่ 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ  และห้ามใช้
ขอ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนาํผูอ่ื้นกระทาํ โดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

 หา้มเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อขอ้มูลภายในและ/หรือความลบัของบริษทัฯ แก่
บุคคลภายนอก หรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้งในทุกรูปแบบซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พ่ีนอ้ง เพ่ือน หรือทาํให้ประโยชน์ของ
บริษทัฯ ลดลง 

 การให/้แบ่งปันขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบัแก่บุคคลภายในบริษทัฯ  สามารถทาํไดต้ามความจาํเป็น
หรือความเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์ในการทาํงานของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น 

ตลอดปี 2559 ไม่มีกรณีร้องเรียนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการ
กล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

9.3  บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 

1) นโยบายเกีย่วกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ยึดหลกัการ “ส่งเสริมกาํกบัดูแลให้มัน่ใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
อาทิ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี พนัธมิตร คู่แข่งภาครัฐ และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี” 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและประกาศนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเฉพาะ
กลุ่มดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

นอกเหนือจากการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเฉพาะกลุ่มดงัท่ีกล่าวแลว้ คณะกรรมการ 
บริษทัฯ ยงัตระหนักถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆท่ีไดรั้บหรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการประกอบกิจการของ
บริษทัฯ  โดยไดมี้การกาํหนดกรอบขอ้พึงปฏิบติัและ/หรือแนวปฏิบติัสาํหรับบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มอย่างทัว่ถึง ไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัฯ  และไดติ้ดตามและกาํกบัให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
นโยบายจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 

 ดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความเติบโตผลกาํไร และผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ 
 ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่า

เทียมกนั 
 เคารพสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารและเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ถึง 
 ติดตามกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และจรรยาบรรณเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นในการไดรั้บสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ การส่งเสริมให ้       
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ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รับทราบการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และติดตาม การปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร จัดให้มี
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงาน อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการ
ทาํงานท่ีดีตามมาตรฐานสากล 

 ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึง และ
ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร 

 บริหารจดัการระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เทียบเคียงกบับริษทัฯ ชั้น
นาํทัว่ไป 

 แต่งตั้ ง โยกยา้ย ให้รางวลั และลงโทษด้วยความเสมอภาค เท่ียงธรรม สุจริตใจ และบนพ้ืน
ฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม โดยหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คง
ในหนา้ท่ี หรือคุกคาม/สร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

 พนกังานสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกาํหนด 
 ติดตามกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัพนักงาน การเคารพต่อความเป็น

ปัจเจกชน และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และใหค้วามสาํคญัในการส่ือสาร 
 สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟขูนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และพฒันาคุณภาพสังคม 
 สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 ดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 สนบัสนุนการจดัทาํโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเช่ือมโยงกบักล

ยทุธ์องคก์รและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจิตสาํนึกท่ีดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคาํนึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมนอ้ย

ท่ีสุด 
 ใชแ้ละอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการตามมาตรฐานหรือขอ้ตกลงในระดบัสากล 
 ประเมินความเส่ียงและผลกระทบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม สังคม สุขภาพ และความ

ปลอดภยั ก่อนการลงทุนหรือร่วมทุน 
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การปฏิบัติต่อลกูค้า 

 ผลิตและส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและมีความรับผดิชอบต่อลกูคา้ 
 รับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขในเวลาท่ีเหมาะสม 
 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง 
  จดัระบบและกระบวนการใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และดาํเนินการอยา่ง

ดีท่ีสุด 
 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งรักษาความลบัของลกูคา้ 
 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กับลูกคา้ รวมทั้ งตอ้งปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบติัไดใ้หรี้บแจง้ใหท้ราบเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัเจา้หน้ี 
 ใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงัในการแกปั้ญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ท่ีไม่สุจริตในการคา้

กบัเจา้หน้ี 
 รายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งถกูตอ้งครบถว้น ตรงเวลา และสมํ่าเสมอ 
 แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กรณีบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้จัดหาสินค้า 

 ยดึหลกัประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง 
 ใหโ้อกาสแก่คู่คา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
 มีหลกัเกณฑก์ารประเมิน คดัเลือกคู่คา้และรูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมเป็นสากล 
 มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขอยา่งครบถว้น 
 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ของบริษทัฯ  
 แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กรณีบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาและหลกัสากลของการแข่งขนัท่ีดี 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการคา้โดยปราศจากมูลความจริง 
 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ 
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้อยา่งเคร่งครัด 
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การปฏิบัติต่อพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและพนัธสัญญาอยา่งเคร่งครัด 
 ใหค้วามช่วยเหลือทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเอ้ืออาํนวยผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั โดยคาํนึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ และอยูบ่นพ้ืนฐานผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
 ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ 

การปฏิบัติต่อภาครัฐ 

 สนับสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ และปฏิบติัตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกาํกบั
ดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

2) การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียง โดยกาํหนดให้มีการพิจารณาและดาํเนินการอย่าง
รอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั รวมถึงจดัให้มีมาตรการป้องกนัหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและประกาศเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเส่ียง”ผา่นช่องทางการส่ือสาร
ภายใน และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  สรุปไดด้งัน้ี 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 
 ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 
 ใหมี้การวดัผลความเส่ียงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 ใหมี้การกาํหนดเพดานความเส่ียง และกาํหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสัญญาณเตือนภยั 

(Warning Sign) 
 ใหมี้ระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

แนวปฏิบัติด้านการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” เป็นผูรั้บผดิชอบ 
 ระบุปัจจยัเส่ียง กาํหนดมาตรการในการจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้พ่ือ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 
 ให้ความสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติต่างๆ เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียน

กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ย่างทนัท่วงที (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โครงสร้างการจดัการ และปัจจยัความเส่ียง) 
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3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส เป็นธรรม และต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั
ฯ คือ การเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “CAC”) และไดมี้การลงนามร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบั
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 และวนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2557 ตามลาํดบั และเพ่ือยนืยนัปณิธานในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมคณะกรรมการบริษทั
ฯ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 จึงไดก้าํหนดและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือทราบและใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัโดยทัว่กนัทั้ งภายในกลุ่มบริษทัฯ  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านเวบ็ไซต์บริษทัฯ  โดยมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CAC และส่งผลใหเ้ม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 คณะกรรมการ CAC มีมติใหก้าร
รับรองบริษทัฯ เป็นสมาชิก CAC โดยใบรับรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ CAC มีมติใหก้ารรับรอง 

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 จดัให้ดาํเนินการส่งเสริมวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยสร้างความตระหนัก
และความรับผิดชอบร่วมกนัในการไม่เขา้ไปขอ้งเก่ียวกบัการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงอาจผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ 
การใหแ้ละรับของขวญัการใหเ้งินสนบัสนุน การบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลการช่วยเหลือและการสนบัสนุนทางการเมือง การ
เล้ียงรับรองและการใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เป็นตน้ 

 จดัให้ดาํเนินการกาํหนดหลกัการกระบวนการ และแนวทางการปฏิบติัสําหรับการธุรกิจท่ีชดัเจน 
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยมุ่งหมายให้ทุกคนในองคก์รมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตผ่านการส่ือสารและจดัอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกและผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจให้ทราบเก่ียวกบั
นโยบายและหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีการปรับปรุงและ
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบภายในและการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 กาํหนดให้มีระเบียนปฎิบติัเป็น ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานยึดถือเป็นแนว
ปฏิบติั ไดแ้ก่ การจดัทาํและประกาศใชร้ะเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คาํสั่งบริษทัฯ เร่ืองการ
ให้และรับของขวญัและของท่ีระลึก เงินบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุนค่ารับรอง การบริหารความเส่ียงดา้นการ
ทุจริต รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาจรรยาบรรณบริษทัฯ ฉบบัใหม่ใหค้รอบคลุมแนวปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจตาม
หลกั         ธรรมาภิบาลและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการให้สินบน 

 บริษทัฯ จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการให้หรือรับสินบนหรือทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
การดาํเนินธุรกิจกบัภาคเอกชนหรือภาครัฐ 

 ผูบ้ริหารและพนกังาน หรือบุคคลท่ีดาํเนินการในนามบริษทัฯ ตอ้งไม่เสนอ จูงใจ ใหส้ัญญา ใหห้รือ
รับสินบน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมรวมถึงการจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก 
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 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ หา้มการใหแ้ละรับสินบนและ
การทุจริตคอร์รัปชัน่ และบงัคบัใชก้บัคู่คา้ คู่สัญญา ผูรั้บจา้ง และพนัธมิตรกิจการร่วมคา้ของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงครอบคลุมการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การปฏิบติัตามกฎหมาย 
การป้องกนัการฟอกเงิน การแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม การใช้ขอ้มูลภายใน ความเป็นกลางทางการเมือง และ
ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณบริษทัฉบบัปัจจุบนั โดยไดป้ระกาศ
และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบและใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจร่วมกบับริษทัฯ 
ทั้งน้ี ในส่วนของพนกังานไดล้งลายมือช่ือรับทราบทุกคน 

กระบวนการประเมินความเส่ียง และแนวปฏิบัติในการกาํกบัดูแลและควบคมุด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัการทุจริตเป็น 5 กิจกรรมหลกั 
  การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต กาํหนดให้บริษทัฯ มีการระบุความเส่ียง วิเคราะห์ผลกระทบ

โอกาส และความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายใน และมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้

 การจัดทําและปรับปรุงนโยบายระเบียบ คําส่ัง และจรรยาบรรณบริษัทฯ  เพ่ือส่ือสารใหผู้ป้ฏิบติังาน
เขา้ใจในนโยบายและวิธีการในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย 
และระเบียบคาํสั่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

 การส่ือสารและอบรม โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูป้ฏิบติังานตระหนกัถึงความสําคญัและมีส่วนร่วมใน
การบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตของบริษทัฯ  ตลอดจนการส่ือสารแก่พนัธมิตรธุรกิจ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใส
และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัฯ จะมีการจดัทาํแผนการส่ือสารประจาํปี ซ่ึงรวมถึงช่องทาง 
ความถ่ี เน้ือหา และการดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองคก์ร 

 การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้าง เช่น ผูจ้าํหน่าย ผูรั้บเหมา 
ทั้งน้ี การดาํเนินการตอ้งทาํภายใตก้ารไดรั้บการยนิยอมและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานของบริษทัฯ จะตอ้งมีการกาํหนดขั้นตอนการทาํงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ ฃ 

การป้องกนั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายดา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ไดแ้ก่ 

‐ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีสอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึง 
การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

‐ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทาํหน้าท่ีในการจัดการแนวทางดา้นการส่ือสาร และอบรม รวมถึงการ
ตรวจสอบประวติัและความน่าเช่ือถือของบุคลากร ก่อนการจา้งงาน และกาํหนดใหเ้ร่ืองการบริหารความเส่ียงและจริยธรรม
เป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร 

‐ ฝ่ายบริหารสํานักงาน โดยส่วนจดัการสํานักงานทาํหน้าท่ีในการสอบทานประวติัและส่ือสาร
นโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีในการศึกษา และ
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ส่ือสารขอ้มูลของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และหากพบเหตุการณ์ตอ้งสงสัยตอ้งมีการ
แจง้เบาะแสและดาํเนินการตามช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

 กาํหนดให้คณะทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํหนา้ท่ีในการรวบรวมผลการประเมินความ
เส่ียงดา้นการทุจริต และติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียง เสนอต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่ง
สมํ่าเสมอ 

โดยบริษัทฯ มีความตั้ งใจและทุ่มเทอย่างเต็มท่ีในการดาํเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการท่ี
สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ และมาตรฐานสากลในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และเพ่ือตอกย ํ้า
ถึงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงัในทุกขั้นตอน 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการสานต่อนโยบายโดยการสร้างการรับรู้ ความตระหนกั และความเขา้ใจ
ใหแ้ก่พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 จดัอบรมหลกัสูตร RATCH-Fraud Awareness & Fraud Policy และจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ           
e-learning เพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมดของบริษทัฯ ไดรั้บทราบและเขา้ใจนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองคก์ร 

 ทวนสอบและประเมินความตระหนักรู้และความเขา้ใจของพนักงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดให้พนกังานทุกคนทาํแบบทดสอบผ่านระบบ e-learning และตอ้งผ่านเกณฑ์ท่ี
คะแนนร้อยละ 80 หากบุคคลใดยงัไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามท่ีกาํหนดจะตอ้งศึกษาและเรียนรู้เพ่ิมเติมจนกระทัง่ผ่าน
เกณฑด์งักล่าว 

 ประกาศและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพ่ือให้
บุคคลภายนอกและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ 

 ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่นโยบายการงดรับของขวญัเน่ืองในเทศกาลปีใหม่ประจาํปี 2560 ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ป้ายประชาสัมพนัธ์ และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  

 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจง้ไปยงัหน่วยงานธุรกิจ และคู่คา้ เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายการงดรับ
ของขวญั เน่ืองในเทศกาลปีใหม่ประจาํปี 2560 และนอกเหนือเทศกาลปีใหม่ ในขั้นตอนการสอบราคาจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทัฯ 
ไดมี้การแนบเอกสารเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและถือปฏิบติั
เช่นกนั 

 กาํหนดมาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส โดยจดัใหมี้ช่องทางการการร้องเรียนแสดงความ
คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ  ดงัปรากฏในหวัขอ้ 4. การร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

4) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางการร้องเรียนและแจง้เบาะแสสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมี
ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ  หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังาน 
เก่ียวกบัการกระทาํผดิกฎหมาย ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยสามารถ
สอบถามหรือส่งขอ้ร้องเรียนไปยงับุคคลใดบุคคลหน่ึงตามช่องทางท่ีสะดวกหรือเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 
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กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

1. ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดว้ย
ตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมดาํเนินการ 

2. นาํเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
3. คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบ

เอกสาร 
4. คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตดัสินขอ้เทจ็จริง เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและวธีิการจดัการท่ี

เหมาะสม 
5. คณะกรรมการสอบสวนกาํหนดมาตรการแกไ้ขและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

และรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลพัธ์ใหผู้ร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

สําหรับภายในองค์กร บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานท่ีเห็นว่ามี        
การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุม้ครองผูร้้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริง หรือ
พยานหลกัฐานเก่ียวกบัการร้องทุกข์และ/หรือเป็นผูพิ้จารณาคาํร้องทุกขด์ว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ
บริษทัฯ ไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์วด้ว้ย 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัช่องทางส่ือสารอ่ืนๆสาํหรับรับแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ
จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาบริษทัฯ  ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  หรือติดต่อเลขานุการบริษทัฯ  
หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ หรืออาจใชช่้องทางอ่ืนท่ีเห็นว่า
เหมาะสมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 
5) การทํารายการที่มหีรืออาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ไวใ้นระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ ว่าในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
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กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ มาโดยตลอด ทั้งน้ีโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญั
ในการกาํหนดมาตรการในการจดัการและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมถึงการกาํกบัดูแลการดาํเนินการต่างๆ 
เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผล รวมทั้งให้มีการปฏิบติัและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํกบั
ดูแลให้การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ  และบริษทั
ยอ่ย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในดา้นราคาและเง่ือนไขท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกนั หากทาํรายการกบัธุรกิจทัว่ไปอ่ืนๆ 
และให้มีการเปิดเผยการเขา้ทาํรายการให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือความคล่องตวัในการ
ดาํเนินงานคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัการทาํรายงานเก่ียวโยงกนัท่ีเป็น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะโดยทัว่ไปในวงเงินไม่เกิน
คร้ังละ 30 ลา้นบาทและให้รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส ทั้งน้ี
เป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6) การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนได้
เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ส่งให้
เลขานุการบริษทัฯ จดัเก็บ และจดัส่งสําเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี และ
รายงานเพ่ิมเติมทันทีท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สําหรับเป็นข้อมูลแก่
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการทาํธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และทาํใหส้ามารถตดัสินเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวม 

7) การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดและประกาศนโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ  ซ่ึงมุ่งเนน้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสาํคญัในการส่ือสาร การ
สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
และสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้มมาอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการดาํเนินการในทุกกระบวนการ
และช่วงเวลาของการพฒันาและดาํเนินโครงการของบริษทัฯ กล่าวคือในช่วงการพฒันาโครงการไดมี้การศึกษารายละเอียด
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางดา้นเทคนิคควบคู่ ไปกบัการศึกษาขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน 
เพ่ือจดัทาํแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและขอ้มูลหลกัในการส่ือสารของโครงการการจดักิจกรรมเสริมสร้างความ
เขา้ใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเร่ืองต่างๆภายใตข้อ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการส่ือสารทาํความเขา้ใจให้ความรู้เก่ียวกับการ
ดาํเนินงาน และนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัฯ กบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง จนถึงช่วงท่ีโครงการมีการดาํเนินงานแลว้ก็
ยงัคงมีการติดต่อส่ือสารอยา่งใกลชิ้ดและสมํ่าเสมอกบัชุมชนมีการรับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี ยงัมีการดาํเนินการท่ีสําคัญ ได้แก่ การจัดให้มี “คณะกรรมการผูต้รวจการส่ิงแวดล้อม
โรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากชุมชน ผูน้าํชุมชน องคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน และจงัหวดั ทาํหนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนั
แกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเป็น
องคก์รกลางในการติดต่อประสานงานกบัโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้เทจ็จริง ปัญหาหรือประเดน็ท่ีอาจเป็น
ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากชุมชน ซ่ึงเป็นช่องทางสาํคญัอีกทางหน่ึงในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีระบบและต่อเน่ือง 

9.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) ประเภทของข้อมูลทีท่ําการเปิดเผย 

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

2) คุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกตอ้งชัดเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ท่ีทาํการเปิดเผยมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
ลกัษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้ งขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัให้ทราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อ
ประชาชนโดยทัว่ถึง การช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดาํเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดจากภาวะปกติ
ไม่ทาํการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบุคคลภายใน เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ  และไม่ทาํให้บริษัทฯ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเช่นกนั 

คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพียงพอ และทนักาล และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีในรายงานประจาํปี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน ดงัปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งเสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้การกาํกบัดูแลและติดตามให้ผูรั้บผิดชอบตามท่ีกาํหนด ไม่เพียงแต่ทาํการเปิดเผยสารสนเทศ
ในระดบัขั้นตํ่าท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบักาํหนดเท่านั้น แต่ยงัใหเ้นน้ความสาํคญักบัความเสมอภาคของผูล้งทุนในการรับรู้
สารสนเทศอีกดว้ย 

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯ ใชช่้องทางการเปิดเผยขอ้มูลผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั นอกจากนั้นได้
จดัให้มีเวบ็ไซต์ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การส่งข่าวแก่ส่ือมวลชน การพบนัก
ลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในประเภทของขอ้มูลท่ีทาํการเปิดเผย 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ฝ่ายบริหารไดมี้การตรวจสอบติดตาม ให้มีการปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑท่ี์กาํหนด และบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดโดย
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กาํหนดหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจนรวมทั้งพฒันาช่องทางการส่ือสาร
เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยมีคุณภาพ ดงัน้ี 

 ผู้รับผดิชอบการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดผูมี้หน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการจัดทาํขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

‐ สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ  รับผิดชอบการจัดทาํเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. การจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงาน (Contact Person) กบั ตลท. และ 
ก.ล.ต. 

‐ ฝ่ายกาํกับและวิเคราะห์บัญชี รับผิดชอบการจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน และ
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 

‐ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบ การจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารแก่ส่ือมวลชนและ
การจดัการแถลงข่าวของบริษทัฯ  

‐ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการจดัทาํแบบรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และการ
จดัการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 ช่องทางการส่ือสาร 

บริษทัฯ ยึดหลกัการเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษทัฯ อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั
ผา่นช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสม มีลกัษณะครอบคลุมทั้งการส่ือสารทางเดียว และการส่ือสารสอง
ทาง โดยขอ้มูลท่ีทาํการเผยแพร่จดัทาํเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษและทาํการเผยแพร่ออกไปพร้อมกนั 

‐ ใชร้ะบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มูล 

‐ ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ  คือ www.ratch.co.th ในการขยายโอกาส เพ่ิมความสะดวกในการ
เผยแพร่ ขอ้มูล และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูส้นใจทัว่ไป และสาธารณชน 

‐ การจดัการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

‐ การพบนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 

‐ การแถลงข่าวผลประกอบการประจาํไตรมาสและประจาํปี 

‐ การจดัส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน 

‐ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 

‐ การจดันิทรรศการ 

‐ การนาํผูถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนั และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ขา้เยีย่มชมกิจการ 

‐ การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน 
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4) งานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ  ได้จัดให้มี  “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจําท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการ
ติดต่อส่ือสารและใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร และจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ 
กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
รวมถึงการจัดทาํแผนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทเขา้ร่วมในการดาํเนินงานอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและ
ช้ีแจงตอบขอ้ซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้ งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
สําหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ของบริษทัฯ  ทางโทรศพัท์
หมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ratch.co.th และทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี IR@ratch.co.th 

5) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งเปิดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผูบ้ริหารแยกประเภท
ค่าตอบแทน นอกจากน้ีในรายงานประจําปีฉบับน้ียงัได้เพ่ิมเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรของพนักงานไวด้้วย 
(รายละเอียดตามท่ีปรากฏในโครงสร้างการจดัการ) 

9.5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดย้ึดถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจมาอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่น
มาเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินงาน กรรมการทุกคนให้ความสําคญั
และตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีและรับผิดชอบใน
การกาํกบัดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหนา้ท่ีสาํคญั 4 ประการ 
ไดแ้ก่การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การ
ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นโปร่งใส และทนักาล (Duty of Disclosure) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบดงัน้ี 

 กาํหนดกลยุทธ์ แผนธุรกจิ นโยบายงบประมาณ และทศิทางการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ  

‐ พิจารณา ทบทวน และอนุมติักลยทุธ์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษทัฯ เป็นประจาํทุก
ปี และ/หรือตามสถานการณ์ท่ีจาํเป็น 

‐ พิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจงบประมาณ และเป้าหมายประจาํปีของบริษทัฯ  

ปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดมี้การพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การดาํเนิน
ธุรกิจ และไดอ้นุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในการดาํเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสภาวการณ์โลกปัจจุบนั และสอดรับกบัแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีจะกา้วไปสู่
ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานใหแ้ขง็แกร่งเพ่ือการเติบโตในระยะยาวต่อไป 
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 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

‐ พิจารณาและอนุมติักลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพฒันาผูบ้ริหาร โครงสร้างองคก์ร
โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน 

‐ กาํกบัดูแลหลกัเกณฑ ์วิธีการกระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

‐ กาํกบัดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีประสิทธิผลโดย
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนั 

‐ กาํหนดให้มีการส่ือสารวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้กรรมการ
ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบ และเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 

 ตดิตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและผลสําเร็จการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ 

‐ ติดตามความกา้วหน้าและผลการดาํเนินงานตามกลยุทธ์เปรียบเทียบกบัเป้าหมายระยะสั้ นและ
ระยะยาว 

‐ เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดาํเนินงานกบัคู่แข่งขนัอ่ืน 

‐  เปิดเผยผลการปฏิบติัและการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 

‐ กําหนดให้ฝ่ายบริหารนําเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นประจํา 
ประกอบดว้ย 

 รายเดือน ไดแ้ก่ รายงานความกา้วหนา้โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน รายงานการวิเคราะห์ผล
การดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานพลงังานไฟฟ้าสูงสุดและ
พลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย รายงานการถือและ/หรือการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมการผูบ้ริหาร คูส่มรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะและรายงานราคาหุน้หมวดพลงังาน 

 รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส 

 รายปี ไดแ้ก่ รายงานงบการเงินประจาํปี การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี เปรียบเทียบ
กบัเป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งข้ึน 

ในกรณีท่ีมีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาํหรับกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีสามารถควบคุม
ได ้จะมีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย แลว้เร่งรัด ติดตาม แกไ้ข ส่วนกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้ใหมี้การทบทวนปรับแผนงานและกาํหนดเป้าหมายใหม่และ/หรือเป้าหมายทดแทน 
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ขา้เยี่ยมชมและติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินของบริษทัฯ  
ดงัน้ี 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงรวมถึงการเขา้

ร่วมกิจกรรมของบริษทัฯ  เช่น กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใตโ้ครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมสันทนา
การในโอกาสต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหวา่งกรรมการดว้ยกนัและระหวา่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร 
และพนกังาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Self Assessment) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือนําผลการประเมิน รวมทั้ งข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป ประกอบดว้ยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคญัต่างๆ สอดคลอ้งกบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ไดแ้ก่ ความพร้อมของคณะกรรมการบริษทัฯ  การกาํหนดกลยทุธ์และ
วางแผนธุรกิจ การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การติดตาม
รายงานทางการเงินและการดาํเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม
ทั้งคณะในเร่ืองความพร้อมของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถว้นของการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ  และการดาํเนินการประชุมทั้ งก่อนการประชุม (การนาํส่งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม
ล่วงหนา้เพ่ือให้มีเวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การนาํเสนอขอ้มูลและประเด็นสําคญั การอภิปรายและ
ตอบขอ้ซกัถามและการลงมติของท่ีประชุม) และหลงัการประชุม (การจดัทาํนาํส่ง และจดัเกบ็รายงานการประชุม) 

ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ และ
รายบุคคลดงักล่าว ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินผลเป็น 4 ระดบั ตามระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินโดยกรรมการ
แต่ละคน คือ ดีเยีย่ม ดีมาก ดี และพอใช ้โดยในปี 2559 ปรากฏผลการประเมินเป็น ดงัน้ี 
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ทั้งน้ี บริษทัจะนาํผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยดงักล่าวไปพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทั้งคณะ และเพ่ือการพฒันากรรมการรายบุคคล ให้มีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ  โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทน ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปี โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานท่ีได้
ทาํความตกลงร่วมกนัไวต้ั้งแต่ตน้ปี ในปี 2559 แบ่งเกณฑ์วดัผลเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนและพฒันาธุรกิจ ดา้นการ
กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ ดา้นบริหารการเงิน และดา้นบริหารองค์กร มีนํ้ าหนักท่ีกาํหนดในแต่ละดา้นแตกต่างกนัออกไป 
นอกจากน้ียงัมีการประเมินดา้นศกัยภาพและการบริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและการปฏิบติัตามกลยุทธ์ การ
วางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ และคุณลกัษณะส่วนตวั 
สําหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยบริษทัฯ ไดน้าํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทน และการพฒันาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย 

2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ จะไดรั้บการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุป โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบท่ีครอบคลุมลกัษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆโครงสร้างการลงทุน โครงสร้าง
องคก์ร ผลการดาํเนินงานทางการเงินและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุน หนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค ์หนงัสือ
รับรอง ขอ้บงัคบั ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษทัฯ  
รายงานประจาํปี และรายงานความย ัง่ยืนของบริษทัฯ  รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน และขอ้มูลการปฏิบติัให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด (Compliance Database) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม 

กรรมการจะได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หน้าท่ี และความ
รับผดิชอบ และส่งเสริมทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหเ้ขา้
ร่วมในการสัมมนาท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และสถาบนัวิทยาการพลงังาน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ เป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถแก่กรรมการ 

 
ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบประกาศขอ้กาํหนด 

ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้ งท่ีออกใหม่และท่ีปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
คณะกรรมการบริษทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแล
อยา่งเคร่งครัด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเลขานุการ
บริษทัฯ  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การตรวจสอบภายใน การดาํเนินการดา้นต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และการบริหาร
ความเส่ียง รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยหน่วยงานและสถาบนัต่างๆเพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจการทาํงานใน
หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3) แผนสืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสูง 

การสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นไปตามนโยบายของผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ท่ีจะ
คดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ. ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ
บริษทัฯ  เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาและแต่งตั้ง 
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ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนให้มีหนา้ท่ีในการกาํหนด
และจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

สําหรับแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัอ่ืนๆ ไดมี้การพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยทาํการ
วเิคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบติัท่ีคาดหวงัสาํหรับตาํแหน่งต่างๆ เพ่ือทาํการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูท่ี้
มีคุณสมบติั เพ่ือมีการพิจารณาเล่ือน ลด ปลด ยา้ย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษทัฯ  ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยไดพ้ฒันาระบบเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ(Career Path) ในทุกตาํแหน่งงาน ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงการพฒันาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยใชบ้ริษทัฯ ท่ี
ปรึกษาผูมี้ความเช่ียวชาญมาร่วมดาํเนินการ 

4) การทาํประกนัภัยความรับผดิชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
มีการเขา้ทาํธุรกรรมทางธุรกิจจาํนวนมากและมีความเก่ียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็น การเขา้รับรองและ
ผกูพนัแทนบริษทัฯ ตามภาระหนา้ท่ีของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเส่ียงต่อ
การเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ี
บริหารอนัสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานตามตาํแหน่งหน้าท่ีนั้นๆ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาการทาํประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Directors and 
Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเง่ือนไขการรับประกนั วงเงินประกนั และ ค่าเบ้ียประกนัเป็นประจาํทุกปี 
เพ่ือให้ความคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารตามตาํแหน่งนั้นๆ ภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยชอบ ยกเวน้การกระทาํท่ีเป็นการฉอ้ฉลหรือทุจริต
บริษัทฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือ
เจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีฉอ้ฉลหรือทุริต 

9.6 จรรยาบรรณบริษัท 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ความโปร่งใส เพ่ือท่ีจะนาํพาองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ สามารถตอบสนองวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายและเป้าหมายการ
เติบโตและดาํรงธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืน ภายใตส้ภาวการณ์และกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการให้
ความสําคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกมิติ และบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นหน่ึงในสมาชิกและไดรั้บการ
รับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัหน่ึงท่ี
จะส่งเสริมและสนบัสนุนแนวทางการป้องกนัการทุจริตเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบเชิงลบต่อองคก์ร ประเทศชาติและผูมี้
ส่วนไดเ้สียได ้

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎเกณฑ ์ระเบียบ และจรรยาบรรณบริษทัให้มี
ความทนัสมยัและครอบคลุมกระบวนการทาํงานทั้งระบบเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ สู่ระดบัสากลยิ่งข้ึน และไดจ้ดัทาํ
จรรยาบรรณบริษทัฉบบัลายลกัษณ์อกัษรข้ึนใหม่ โดยถือเป็นนโยบายและกรอบพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติัในการดาํเนินกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม แทน
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จรรยาบรรณฉบบัเดิมท่ีใชม้าตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัฯ เม่ือปี 2543 และไดป้ระกาศใชแ้ละเผยแพร่จรรยาบรรณดงักล่าวให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบและถือปฏิบติัผา่นช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยในส่วนของบุคลากรของบริษทัฯ ทุกคนไดมี้
การลงนามรับทราบและถือปฏิบติั ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

9.7  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษทัฯ  และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี                  
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นายชวลิต พิชาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปูรณโชติ และ
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษทัฯ  โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 
ตลท. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของ ตลท. 

 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

 สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจาํปี 
งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

 พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยูเ่สมอ 
การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ และการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีขอ้
สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้าก
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกาํหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  และมีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
นายวฑูิรย ์กลุเจริญวรัิตน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน นายชวน ศิรินนัทพ์ร และนายรัตนชยั 
นามวงศ ์เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมี นายประยุทธ ธงสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่บริหารองคก์ร ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

  บริหารทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อย 
และผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ  กาํหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคลและแผนพฒันาผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัฯ  

 ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงให้มีการ
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ มีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสม และ
ประสบการณ์ ในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 

 คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กลุ่มบริษทัฯ  

 จดัให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญั การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง
จาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และอิง
กบัผลการปฏิบติังาน เพ่ือใหส้ามารถชกันาํ รักษาไว ้และจูงใจบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 

 การกาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจาํปีท่ีเก่ียวโยงกบัแผนธุรกิจท่ีร่วม
กาํหนดไว ้เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

 เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  ในหัวขอ้ระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราว
ละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง นายสมคัร เชาวภานนัท ์นายวีระศกัด์ิ พ่ึงรัศมี และนายสุธน บุญประสงค ์เป็นกรรมการบริหาร
ความเส่ียง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจี ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามเห็นชอบ 

  กาํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลจดัการความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 กาํหนดเกณฑว์ดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับไดแ้ละกาํหนดมาตรการท่ีจะใชใ้น
การจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง 
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
อยา่งสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหารการดาํเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษทัฯ  และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิง
ท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้
จากเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

“คณะทาํงานบริหารความเส่ียง” แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์เป็นประธาน คณะทาํงานผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทาํงานและผูช่้วยผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการคณะทาํงานบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลกัษณะของ
ความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ  ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบติัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลและตามขอ้กาํหนดของ
ทางการ เสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตาม
และกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดใ้ห้ความเห็นชอบ ตลอดจนจดัทาํ
รายงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส 

คณะผู้บริหารแผนกลยทุธ์ 

“คณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์” ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกสายงานและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองค์กรเป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานคณะบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะบริหารแผนกลยทุธ์ มี
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หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยทุธ์โดยรวมของบริษทัฯ ให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบนั กาํหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
บริหารแผนกลยทุธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด แต่งตั้งคณะทาํงานแผน
กลยทุธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารแผนกลยทุธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมิน
แผนกลยุทธ์ท่ีคณะทาํงานบริหารแผนกลยุทธ์นาํเสนอคณะทาํงานแผนกลยุทธ์ คณะทาํงานแผนกลยุทธ์ ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของสายงานนั้นๆ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่บริหารองคก์ร สําหรับผูบ้ริหารจากสายงานบริหารองค์กรเป็นคณะทาํงาน โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร
สินทรัพย ์เป็นประธานคณะทาํงานแผนกลยทุธ์ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนเป็นเลขานุการ คณะทาํงานแผนกลยทุธ์มี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละโครงการ เพ่ือประเมินแผนกลยุทธ์ตามท่ี
กาํหนดและนาํเสนอคณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน ประกอบดว้ย นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ประธานกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน นายรัตนชยั นามวงศ ์นายสุธน บุญประสงค ์และนายวิฑูรย ์กุลเจริญวิรัตน์ เป็นกรรมการกลัน่กรอง
การลงทุน โดยมีนายพีระวฒัน์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

 กาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์
อ่ืนจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพ่ิมกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทัฯ  

 พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอ เพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษทัฯ มีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ  โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือรับทราบ 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน
ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ย 
นายชวน ศิรินันท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส และ
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

  พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายกลยทุธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบติั และแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 

 ส่งเสริมความร่วมมือของคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน ในกิจกรรมดา้นธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ 

 กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

 ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษทัเป็นประจาํตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบับริษทัฯ ชั้นนาํและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาใหมี้การพิจารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมไดจ้ากเวบ็ไซต์บริษทัฯ  ในหัวขอ้ระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ดงัน้ี 

 ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทัฯ  
หรือ 

 กรรมการอ่ืนสองคน ยกเวน้กรรมการอิสระ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี เพ่ือความคล่องตวัในทางปฏิบติั และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอยา่งแทจ้ริงผูล้งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดไดจ้ากหนงัสือรับรองบริษทัท่ีจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ผยแพร่ไวบ้น
เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  

9.8  นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม                           
และการร่วมค้า 

บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบ
บริษทัว่าดว้ยการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและการ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจท่ีมอบหมาย และกาํกบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มของบริษทัฯ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบันโยบายของบริษทัฯ  รวมทั้งการติดตามประเมินผล การดาํเนินงานบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ซ่ึง
ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดขอ้มูลของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เพ่ิมเติมไดจ้ากขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
บริษทัฯ  
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9.9   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ กาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไวใ้นระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2559 
(ระเบียบบริษทัดงักล่าวเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ) ซ่ึงสรุปคุณสมบติัของกรรมการอิสระได ้ดงัต่อไปน้ี 

 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ
บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย (นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ  กาํหนดเขม้งวดกวา่ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดใหก้รรมการอิสระ
ถือหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1) 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี
อาจจะมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุม ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั
ในเครือ บริษทัร่วมทุนหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

(ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือใหกู้ย้มืค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัฯ  หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
คาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้
นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั) 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน ผูจ้ดัการของสํานัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะใหพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคล
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ท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามนิยามขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน 
บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้จาํนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.85)        
ซ่ึงมากกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (13 คน) ไดแ้ก่ นายชวลิต พิชาลยั เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ 
นางสาวประภา ปูรณโชติ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา นายวีระศกัด์ิ พ่ึงรัศมี นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส และ             
นายสมคัร เชาวภานนัท ์

การสรรหากรรมการ 

บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและหลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน จะทาํหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหา กลัน่กรองและคดัเลือกบุคคลเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางท่ีมีความหลากหลาย
ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  และมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจและ
เป้าหมายขององคก์ร ไม่จาํกดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการปฏิบติั หนา้ท่ีในฐานะกรรมการอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และ
ผลกัดนัการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามโครงสร้างท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดไวใ้หมี้ความสมบูรณ์และ
มีประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยบริษทัไดจ้ดัทาํ Competency Matrix ประกอบการพิจารณาสรรหาดงักล่าว เพ่ือใหไ้ดก้รรมการท่ีจะ
สามารถนาํพาธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยทุธศาสตร์อยา่งย ัง่ยืน ก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ ฯ  และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

กรณีที่ 1 :  ตําแหน่งกรรมการว่างลง  เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงจะอยูใ่นตาํแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน กรณีน้ีจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

กรณีที่ 2 : ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากครบวาระ คณะกรรมการจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดตามขอ้บงัคบับริษทั 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือคณะกรรมการพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

"ผูบ้ริหารระดบัสูง " หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสมในดา้นวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ
ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน และคุณสมบติัอ่ืนท่ีจาํเป็นเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัภารกิจตาม
ตาํแหน่งนั้นๆ และท่ีสําคญัตอ้งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทั้งดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของ
กลุ่มบริษทัฯ  

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ี
พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบติั วฒิุการศึกษา ความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน ความเหมาะสม และความจาํเป็นตรงตามความตอ้งการของ
องคก์ร เพ่ือนาํเสอนคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง 

กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ไดรั้บสิทธิให้เสนอช่ือผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ  ตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาคดัเลือกของบริษทัฯ  โดยตอ้งเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรอง คุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ
บริษทัฯฯ  มีความสอดคลอ้งกบัภารกิจ เป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จาํกดัเพศ ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้งตามกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เช่นเดียวกบัการสรรหา
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี กฟผ. ส่งตวัใหม้าปฏิบติังาน (Secondment) ท่ีบริษทัฯ  

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

การดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ยงัคงมุ่งการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็นผลลพัธ์
สุดทา้ยในการทาํงานเช่นเดียวกบัท่ีไดด้าํเนินงานมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกิจการ โดยมีกรอบการดาํเนินงานในการสร้างความสมดุล
ของมิติหลกัทั้งสามดา้นคือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการสร้างและแบ่งปันคุณค่าร่วมกบัชุมชน รวมถึงการยึด
หลกัการเป็นพลเมืองธุรกิจท่ีดี และไดส้านต่อและริเร่ิมการดาํเนินโครงการและกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจและต่อสังคม ภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัธรร
มาภิบาล โดยท่ีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์บรรเทาภาวะโลกร้อน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ลดความ
เหล่ือมลํ้า ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม ยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคมของ
โครงการและกิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ  

“โครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชน” ยงัคงเป็นโครงการหลกัท่ีมีการดาํเนินงานต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 9 เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการบริหาร
จดัการ ‘ป่าชุมชน’ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีไดรั้บการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวของประเทศ สามารถ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ในปีท่ีผา่นมา โครงการไดน้าํแนวคิดการพฒันาผา่นกลไกประชารัฐมาใช้
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ในการดาํเนินงาน และมีการพฒันากิจกรรมการให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์สําหรับผูน้าํป่าชุมชน กลุ่มสตรี และ
เยาวชน ท่ีเป็นกาํลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนความสําเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากรชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม เกิดระบบการ
จดัการท่ีดี มีการใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งเก้ือกลูและยัง่ยนื สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน เป็นผลใหชุ้มชนและสังคมตระหนกั
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการขยายผลการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มออกไปในวงกวา้ง นาํความอุดม
สมบูรณ์กลบัคืนสู่ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งนํ้ า แหล่งอาหาร ลดรายจ่าย เพ่ิมรายไดข้องคนใน
ชุมชนรอบป่า อีกทั้งยงัส่งผลกระทบในทางบวกต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีตั้งอยูก่ลางนํ้าและปลายนํ้าดว้ย 

ในปีท่ี 9 ของการดาํเนินโครงการ ไดมี้การขยายผลความร่วมมือออกไปยงักลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น CLMTV ซ่ึงมีอาณา
เขตของประเทศเช่ือมต่อกัน อนัได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยการสนับสนุนการประชุมเชิง
ปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารดา้นป่าไมใ้นกลุ่มประเทศ CLMTV เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่ง
กนัในกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการดูแลรักษาป่าและการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วชิาการและประสบการณ์ความสาํเร็จในการบริหารจดัการป่าเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เสริมสร้างเครือข่ายระหวา่งประเทศในกลุ่ม 
CLMTV เพ่ือดูแลผนืป่าอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรดา้นป่าไมแ้ละการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

“โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข” เป็นโครงการท่ีไดจ้ดัทาํใหก้บักลุ่มเป้าหมายระดบัชุมชน คือ จงัหวดันนทบุรี
อนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตามนโยบายการอยูร่่วมกนัในลกัษณะ ‘เพ่ือนบา้นท่ีดี’ โดยส่งเสริมการนาํแนวคิด ‘การ
เรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน หรือ Brain-Based Learning (BBL)’ มาพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของ
เดก็ปฐมวยัอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายและสมอง 

สาํหรับกลุ่มเป้าหมายระดบัสังคมในวงกวา้งนั้นมีการสานต่อโครงการต่อเน่ืองท่ีสาํคญั เช่น ‘โครงการภุมรี พลงัสตรี
...พลงัรักษส่ิ์งแวดลอ้ม’ ท่ีส่งเสริมบทบาทสตรีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ทอ้งถ่ิน และ
ประเทศ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาบทบาทและสิทธิสตรีอนัเป็นเป้าหมายหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
สหประชาชาติ ‘โครงการพลงังานชุมชน’ ท่ีไดด้าํเนินงานมาถึงปีสุดทา้ยของโครงการในปี 2559 แลว้ สามารถสร้างเครือข่าย
และจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เป็นสถานท่ีดูงานดา้นพลงังานชุมชนไดส้ําเร็จในพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ ‘โครงการสุขสูงวยั สร้าง
ไทยแขง็แรง’ ท่ีตอบสนองประเดน็ทางสังคมในการกา้วสู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพของประเทศไทย  

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา เป็นอีกกลไกหน่ึงท่ีบริษัทฯ ใช้ในการสร้างจิตสํานึกการแบ่งปันและการคาํนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะให้แก่พนักงาน กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในปีท่ีผ่านมาครอบคลุมงานดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา เดก็ เยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม โดยนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดั
ข้ึนแลว้ยงัมีกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยชมรมท่ีพนกังานร่วมกนัจดัตั้งข้ึน และท่ีสาํคญัแนวคิดจิตอาสายงัไดข้ยายผลไปยงัพนกังานจา้ง
เหมาของบริษทัฯ  คือ ทีมบริหารอาคารพนักงานรักษาความปลอดภยั แม่บา้น และคนสวน ท่ีไดร่้วมกนัทาํกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ดว้ย  

การสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นพลงัร่วมขบัเคล่ือนสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเป็น
อยา่งมาก โดยนอกเหนือจากกรมป่าไม ้และชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชนแลว้ ยงัมีการร่วมมือกบัสาํนกังาน
พลงังานจงัหวดัคณะครูอาจารยแ์ละผูบ้ริหารโรงเรียนในพ้ืนท่ีโครงการสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย องค์กรธุรกิจเพ่ือการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่ม กฟผ. ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 
2559 มีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและมีความสาํเร็จตามแผนงานและวตัถุประสงคท่ี์วางไวเ้ป็นอยา่งดี 
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กลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ความยัง่ยนืขององคก์รถือเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ีบริษทัฯ ปรารถนาและไดทุ่้มเททรัพยากรต่างๆ เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์ร
ใหเ้ดินหนา้เติบโตต่อเน่ืองอยา่งมัน่คง บริษทัฯ ไดน้าํแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้ง
กระบวนการตดัสินใจท่ีตอ้งคาํนึงถึงการสร้างคุณค่าและความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดว้างกรอบการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไวเ้ป็นแนวทางดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรในจรรยาบรรณบริษทัฯ และประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

กรอบการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของกลุ่มบริษัทฯ  

 บริษทัฯ ยดึมัน่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ ตัดสินใจดาํเนินการใดๆ ทางธุรกิจโดยคาํนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย ความปลอดภัย 
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เป็นสาํคญั 

 ทุกกิจกรรมของบริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการบนหลกัการของความยัง่ยืนและมุ่งผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน เพ่ือดาํรงการ
ยอมรับและความเช่ือถือของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั การ
รักษาความปลอดภยั ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสังคม อยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน์ท่ีย ัง่ยืนแก่สังคม โดยจะตอ้งดูแลอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ของพนกังาน คู่คา้ ชุมชน การป้องกนัผลกระทบท่ีจะมีต่อชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด ควบคุมก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุด
ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพใหดี้ท่ีสุด ใชพ้ลงังาน นํ้า และทรัพยากรอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด 

เป้าหมายและกลยทุธ์บริหารความยัง่ยืน 

การดาํเนินธุรกิจเพ่ือไปสู่ความยัง่ยนืจาํเป็นตอ้งบรรลุเป้าหมายสาํคญั 3 ประการ คือ 1) บริษทัฯ ตอ้งสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พร้อมกบัเสริมหนุนความมัน่คงระบบไฟฟ้าของประเทศ 2) บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและสังคมท่ี
จะนาํไปสู่ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 3) บริษทัฯ ตอ้งรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดกลยทุธ์ หรือแนวทางท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายความยัง่ยนืในแต่ละดา้นไวใ้หส้าํเร็จอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
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 สาํหรับ กลยทุธ์การบริหารความยัง่ยนืน้ีจะมีการทบทวนทุกปี โดยประเมินจากปัจจยัภายในและภายนอก พนัธกิจ 

เป้าหมาย และแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร รวมทั้งความเส่ียงขององคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวส้ามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

 การจัดทาํรายงานความยัง่ยนื 

รายงานความยัง่ยืนของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2559 จดัทาํข้ึนเพ่ือเปิดเผย
นโยบาย กลยทุธ์ แนวทาง และผลการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยนื ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัต่อความ
ยัง่ยืนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียในรอบปี 2559 โดยครอบคลุมผลการดาํเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รายงานความยัง่ยืนฉบบัน้ีเป็นฉบบัท่ี 4 ท่ีบริษทัฯ จดัทาํข้ึนตามกรอบการรายงานของ 
Global Reporting Initiative (GRI) และถือเป็นฉบบัท่ี 3 ท่ีจดัทาํข้ึนตามกรอบการรายงานรุ่นท่ี 4 (G4) และ Electric Utilities 
Sector Disclosure ของ GRI ในประเภท Core 
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บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานตามแนวทางของ GRI ซ่ึงการกาํหนดหัวขอ้และเน้ือหาของรายงานนั้น ไดพิ้จารณาถึง
ความครอบคลุมของผูมี้ส่วนได้เสีย บริบทด้านความย ัง่ยืน และนัยสําคัญท่ีส่งผลต่อบริษัทฯ และผูมี้ส่วนได้เสีย ส่วน
กระบวนการจดัทาํรายงานไดก้าํหนดให้มีการทวนสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของขอ้มูลโดยหน่วยงานเจา้ของ
ขอ้มูลและหน่วยงานกลางของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงานฉบบัน้ีไดผ้่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ย 

การกาํหนดเน้ือหาในรายงานความยัง่ยนื 

รายงานฉบบัน้ี ไดก้าํหนดเน้ือหารายงานตามแนวทางการรายงานของ GRI รุ่นท่ี 4 ระดบั Core ซ่ึงกาํหนดไว ้4 
ขั้นตอนตามรายละเอียดดา้นล่างน้ี นอกจากน้ี วิธีการวดัผล หลกัการคาํนวณ และสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณขอ้มูลไดแ้สดง
ไวใ้นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นโดยไม่มีการกล่าวซํ้ าถึงขอ้มูลท่ีไดร้ายงานในปีท่ีผา่นมา 

ขั้นตอนที ่1  การระบุประเดน็ (Identification) 

 ระบุประเด็นความยัง่ยืน (Aspect) ท่ีสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจขององค์กร และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดย
พิจารณาและรวบรวมจาก 2 แหล่งท่ีสาํคญั คือ 

1) เอกสาร พิจารณาจากแผนกลยทุธ์และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งปัจจยัเส่ียงขององคก์ร 
และประเดน็ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเอกสารและข่าวสาร
ภายนอก 

2) ความเห็นของผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของบริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีผลกระทบ
สาํคญัของบริษทัฯ จากการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นใหญ่, ลูกคา้, คู่คา้
นกัวชิาการ  

การจาํแนกผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ ไดพิ้จารณาจากความเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัสาํคญักบัผลกระทบทั้งดา้น
บวกและดา้นลบจากการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 9 กลุ่ม กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความผกูพนัและสะทอ้น
ความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ขั้นตอนที ่2 การจัดลาํดบัความสาคญั (Prioritization) 

 ประเด็นสาคญัท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 ไดน้ามาประเมินเพ่ือหาระดบัความสําคญัท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และระดบันยัสาํคญัท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยใช ้Materiality Matrix เป็น
เคร่ืองมือในการจดัลาํดบัประเดน็สาํคญั  
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ผลการประเมินประเดน็สาํคญัดา้นความยัง่ยนื 

 
 

ขั้นตอนที ่3 การทวนสอบประเดน็ (Validation) 

ทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางของบริษทัฯ ท่ีรับผิดชอบการจดัทาํรายงาน และนาํเสนอประเด็น
สาํคญัต่อผูบ้ริหารสูงสุด พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การระบุประเด็นมีความครบถว้นและเน้ือหาท่ีเปิดเผย
ในรายงานสอดคลอ้งกบัหลกัการระบุคุณภาพรายงาน 

ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบ (Review) 

มีการจดัทาํแบบแสดงความคิดเห็นไวใ้นรายงาน และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้
เสียภายหลงัการเผยแพร่รายงาน เพ่ือรับทราบความเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงไดน้าํมาปรับปรุงเน้ือหา รวมทั้งวธีิการนาํเสนอของ
รายงานฉบบัปีถดัไปใหต้อบสนองประเดน็ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียคาดหวงัและใหค้วามสาํคญั 

ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

การบริหารและพฒันาศักยภาพพนักงาน 

การปรับแผนยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้ขยายธุรกิจในต่างประเทศมากข้ึนและกระจายการลงทุนในธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือพลังงาน บริษัทฯ จึงต้องปรับแผนงานบุคคลและการพฒันาศักยภาพของพนักงานให้พร้อม เพียงพอ และมี
ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนเป้าหมายการเติบโตของ บริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

การดูแลพฒันาศักยภาพพนักงานถือเป็นกลยุทธ์สําคัญในแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาการ
ดาํเนินงานตอบสนองกลยทุธ์ดงักล่าวน้ีไดมุ่้งเนน้ใน 5 เร่ืองท่ีสาํคญั 

1) การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เป็นแนวทางการบริหารบุคลากรให้มีความพร้อมและเพียงพอกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ อีกทั้งยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่พนกังานถึงความมัน่คงในอาชีพการงาน และเป็นแรงจูงใจให้พนกังานท่ีมี
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ความสามารถสูง ยงัคงอยูก่บับริษทัฯ การดาํเนินการต่อเน่ืองหลงัจากพฒันาและจดัทาํแผนเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ
ของพนกังานทั้งกลุ่มบริษทัฯ แลว้เสร็จในปี 2558 

สาํหรับค่าตอบแทนของพนกังานไดก้าํหนดใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฎหมายแรงงานและค่าจา้งแรงงานโดย
เฉล่ียของพนักงานทุกเพศในทุกๆ ประเทศ และสูงกว่าค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าและให้เหมาะสมกบัสภาพค่าครองชีพของแต่ละ
ประเทศ รวมทั้งจดัหาสวสัดิการท่ีสนบัสนุนความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตของพนกังาน สาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ในต่างประเทศยงัมีสวสัดิการอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ สวสัดิการการเดินทางกลบัมาเยีย่มบา้น (Home leave) การประกนั
ชีวติ การประกนัสุขภาพ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (SOS) และการจดัหาท่ีพกัท่ีปลอดภยั เป็นตน้ 

การดาํเนินงานในปี 2559 

 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงแกไ้ขสมรรถนะความสามารถงาน (Functional competency) ซ่ึงจดัทาํเป็น 5 ระดบั 

 ทบทวนคุณสมบติัและคุณลกัษณะของสายอาชีพในแต่ละสายงาน 

 ปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน และระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถ ให้สอดรับกบัเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพท่ีไดพ้ฒันาไว ้ทั้ง 9 สายอาชีพจดัทาํเส้นทางพฒันาสายอาชพี (Training Roadmap) ของแต่ละสาย
อาชีพของพนกังานทั้งกลุ่มบริษทั โดยใชผ้ลท่ีประมวลไดจ้ากการประเมินผลงานและสมรรถนะความสามารถ มาพิจารณาความ
จาํเป็นของความรู้และทกัษะท่ีจะตอ้งเพ่ิมพูนให้กบัพนักงานในปี 2559 ซ่ึงรูปแบบการพฒันามีทั้งการฝึกอบรมภายในและ
ภายนอก การศึกษาดูงาน และการโยกยา้ยงาน เป็นตน้ 

 กรณีท่ีบริษทัฯ มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากร เพ่ือโยกยา้ยตาํแหน่งพนักงานตอ้งเป็นการเห็นชอบ
ร่วมกนัระหวา่งพนกังานและบริษทัฯ โดยมีการแจง้ใหพ้นกังานทราบ และหารือรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน เม่ือเห็นชอบ
ร่วมกนัแลว้จึงประกาศอยา่งเป็นทางการ กรณีการยา้ยไปปฏิบติังานต่างประเทศ ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 30 วนั 

2) การเตรียมบุคลากรสืบทอดตาํแหน่งบริหาร 

เป็นแผนงานท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งในดา้นศกัยภาพและความสามารถท่ีจะ            
สืบทอดตาํแหน่งระดบับริหารท่ีจะมีการเกษียณอายใุนช่วงเวลา 5-10 ปี 

การดาํเนินงานในปี 2559 

 ส่งผูบ้ริหารระดบักลางเขา้รับการฝึกอบรมจากสถาบนัชั้นนาํภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมตลอดทั้งปี 

 จดักิจกรรม Self Discovery Workshop แก่กลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้เขา้ใจตนเอง
และมีแรงจูงใจท่ีจะคน้หาวิธีพฒันาสมรรถนะของตนเองให้มากข้ึน ผลจากการประเมิน RATCH’s Leadership Competency 
โดยใช ้BEST Model ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอีกคร้ัง พบวา่ ผลคะแนนการประเมินเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.89 

คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํของบริษทัฯ (BEST) มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) Build Network: การสร้างเครือข่ายธุรกิจและใชป้ระโยชน์ของเครือข่ายเป็นพลงัร่วม 

2) Empower Team: การสร้างบุคลากรท่ีมีสมรรถนะโดดเด่นดึงจุดแข็งมาใชส้ร้างทีมและกระจายอาํนาจ            
สู่ระดบัล่าง 
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3) Seek Possibilities: การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ตดัสินใจดว้ยความรอบคอบสมเหตุผล สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ช้ีนาํใหทุ้กคนเห็นภาพและมีความเขา้ใจตลาดโลก 

4) Think Strategically: การคิดเชิงกลยทุธ์ ผลกัดนัขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัและสร้างผลลพัธ์ตามกลยทุธ์และ
แผนงานไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3) การพฒันาบุคลากรทีม่ศัีกยภาพสูง 

เป็นแผนงานเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และการทดแทนตาํแหน่งในรดบับริหารซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยดาํเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ และเน้นท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

การดาํเนินงานในปี 2559 

 ประเมินคุณลักษณะผูน้ําของพนักงานระดับผู ้จัดการของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์ของ RATCH’s 
Leadership Competency (BEST Model) ในการวดั เพ่ือคดัเลือกกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสูงและจดัทาํแผนพฒันารองรับอยา่งต่อเน่ือง 

 โครงการน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 71 คน และไดบุ้คลากรท่ีมีศกัยภาพสูง คิดเป็นร้อยละ 70 ของจาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

4) การพฒันาศักยภาพบุคลากร 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นท่ีการเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของพนักงานตามระดบัและ
ลกัษณะงาน 

การดาํเนินงานในปี 2559 

 จัดหลกัสูตรการพฒันาและอบรมแก่พนักงานแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ หลกัสูตรภาษาต่างประเทศ 
หลกัสูตรดา้นเทคนิคเฉพาะทาง หลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการ หลกัสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

 การศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเฉพาะดา้น เช่น 
การพฒันาระบบจดัการองคค์วามรู้องคก์รของ บมจ. ปตท. และบมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 

 การฝึกอบรมรวม 178 คร้ัง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 93 ของจาํนวนผูป้ฏิบติังานทั้งหมด 

ในปี 2559 บริษทัฯ มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีจาํเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงานในแต่ละระดบัให้มากข้ึน โดยมีการปรับเป้าหมายการอบรมผูป้ฏิบติังานจากจาํนวนชัว่โมงต่อคนต่อปี เป็นร้อยละของ
จาํนวนผูเ้ขา้อบรมในแต่ละระดบัตาํแหน่ง ซ่ึงผลการดาํเนินการสูงกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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5) การพฒันาองค์ความรู้ในองค์กร 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาองคค์วามรู้ภายในองคก์ร โดยเฉพาะความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลใน
องคก์ร และถือเป็นกลยทุธ์ในการเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถขององคก์รให้แกร่ง การดาํเนินงานยงัต่อเน่ืองจากปีท่ี
แลว้ โดยเน้นกลุ่มสายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารสินทรัพยเ์ป็นกลุ่มเป้าหมายนําร่อง เพราะเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ขบัเคล่ือนการขยายธุรกิจของบริษทัฯและลกัษณะงานมีความเฉพาะตวั ซ่ึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยใหก้ารเรียนรู้งาน
และทาํงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึน 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ปิดใชง้านระบบ KM (Knowledge Management) ในองค์กร มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการใชง้านองคค์วามรู้ในสายงานพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสายงานท่ีจาํเป็นตอ้งมีฐานองคค์วามรู้
ไวป้ระกอบการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นช่องทางเรียนลดัและเรียนรู้ถึงประสบการณ์ โอกาส และความทา้ทายต่างๆ ท่ีบริษทัฯ เคย
ดาํเนินงานมาตลอดระยะเวลา 16 ปี 

การดาํเนินงานในปี 2559 

 เผยแพร่องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นระดบัผูบ้ริหารในระบบ E-Document           
จาํ นวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 

‐ ความรู้เก่ียวกบัการบาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้า และประเดน็ท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั 

‐ บทเรียนการทาํงานใน สปป.ลาว 

‐ กระบวนการพฒันาธุรกิจขององคก์ร 

‐ กระบวนการพฒันาโครงการ 

‐ เทคนิคการทาํสัญญาโครงการ 

 เผยแพร่องค์ความรู้ทัว่ไปในกระบวนการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง อีก 20 เร่ือง เพ่ือประโยชน์ในการทาํงาน 
โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัและไม่พึงปฏิบติัในการทาํงานต่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีบริษทัฯ จะ
ขยายฐานเขา้ไปพฒันาโครงการต่อไป 

 จดักิจกรรมแบ่งปันความรู้ หรือ Knowledge Sharing จากผูบ้ริหารระดบักลาง ในหวัขอ้กระบวนการพฒันา
ธุรกิจ และการพฒันาธุรกิจในต่างประเทศ 

 จดักิจกรรม Best Practice Sharing เพ่ือถ่ายทอดความรู้ของผูบ้ริหารท่ีกาํลงัจะเกษียณอายงุานจาํนวน 2 คร้ัง 
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แผนงานในปีต่อไป 

บริษทัฯ จะสานต่อกิจกรรมอยา่งเขม้ขน้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานรุ่น
ใหม่ในการเรียนรู้ประสบการณ์ทาํงานในดา้นต่างๆจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น วิธีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility 
Study) หลกัการและวธีิการพฒันาโครงการ การบริหารการเงินของธุรกิจพลงังานและธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นตน้ การจดักิจกรรมจะ
เป็นลกัษณะของ Best Practice Sharing และการถอดบทเรียนต่างๆ แลว้สกดัเป็นองคค์วามรู้เผยแพร่ให้กบัผูป้ฏิบติังานไดใ้ช้
ประโยชน์ พร้อมทั้งติดตามผลการใชง้านองคค์วามรู้ในระบบ KM เพ่ือต่อยอดและพฒันาให้เกิดการใชป้ระโยชน์และสร้าง
ประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

การรักษาความสัมพนัธ์และดูแลชุมชน 

บริษทัฯ เช่ือมัน่และใหค้วามสาํคญัต่อการยอมรับของชุมชนเสมอมา เพราะความยัง่ยนืของธุรกิจผลิตไฟฟ้าข้ึนอยูก่บั
การยอมรับของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ดงันั้น บริษทัฯ จึงมุ่งสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนั รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและกิจการท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัปฏิบติัการดูแล
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้นจรรยาบรรณ ดว้ยถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมไวใ้นพนัธกิจ
ของบริษทัฯ เพ่ือสร้างและรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดี รวมทั้งความน่าเช่ือถือขององคก์ร เพ่ือให้ไดรั้บการยอมรับและ
ความไวว้างใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวมอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน
ของกิจการ 

2. บริษัทฯ สนับสนุนการจัดทาํโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ท่ีร่วมกับพนัธมิตรท่ีเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์รและตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมอนัเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพ่ือเสริมสร้าง คุณภาพ
ชีวติใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคม ชุมชน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศตามความเหมาะสม 

5. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติของแต่ละทอ้งถ่ิน 

6. ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

7. ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยคาํนึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมนอ้ยท่ีสุด 

กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัในเครือไดน้าํแนวปฏิบติัดงักล่าวประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานดา้นชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงการพฒันาโครงการ การก่อสร้าง การเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า เพ่ือให้ชุมชนมีความเขา้ใจ เช่ือมัน่ และยอมรับ
การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ี กิจกรรมสาํคญัท่ีดาํเนินการในปี 2559 สามารถจดัแบ่งออกเป็น 5 ดา้น 

1) การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือสร้างความเขา้ใจและไวว้างใจ 

2) การเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมของสตรี 

3) การสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4) การพฒันาคุณภาพชีวติ 
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5) การสนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสังคม 

การดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ในปีท่ีผา่นมา สรุปผลไดด้งัน้ี 

การสนับสนุนการพฒันาชุมชนและสังคม 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้ งในระดับท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศโดยสนบัสนุนทางตรงในโครงการต่างๆ และสนบัสนุนทางออ้มในรูปแบบของภาษีต่างๆ รวมเป็นเงิน 1,123.57 
ลา้นบาท ซ่ึงการดาํเนินงานดา้นสังคมและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับกิจกรรมท่ีดาํเนินงานเพ่ือการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลเพ่ือสร้างความเขา้ใจและไวว้างใจ การเสริมสร้าง
บทบาทและความเท่าเทียมของสตรี การสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึกอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาคุณภาพ
ชีวติ ในปี 2559 มีดงัน้ี 

 
 การส่ือสารและแลกเปลีย่นข้อมูล  

มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และทาํให้ชุมชนไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัของโรงไฟฟ้าท่ีจะยงัประโยชน์ใหก้บัประชาชนและประเทศ ดว้ยการใหป้ระชาชนไดท้ราบและเขา้ใจในระบบการ
จดัการมลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนโดยรอบ การมุ่งมัน่บรรเทา
ความวิตกกงัวลในผลกระทบต่างๆ ของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซ่ึงการดาํเนินงานดงักล่าวจะนาํไปสู่การยอมรับและความ
ไวว้างใจของคนในชุมชนและสังคม ท่ีมีต่อโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ โดยการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลจะดาํเนินการผา่น
กิจกรรมและช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

โครงการชวนเพ่ือน
เยอืนบา้นโรงไฟฟ้า
ราชบุรี 

 สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เก่ียวกบั
กระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้า
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
โรงไฟฟ้า 
 ร้อยละ 40 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความรู้ความเขา้ใจการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
 ร้อยละ 60 มีความเช่ือมัน่ใน

กระบวนการผลิตและระบบการ
จดัการความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า 

 จดักิจกรรมศึกษาดูงานเก่ียวกบั
การดาํเนินงานของ 
 โรงไฟฟ้าราชบุรี ทั้งดา้นการผลิต

ไฟฟ้า การจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 9 
ตาํบล จาํนวน 6 คร้ัง 
 ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานทาํแบบ 

ประเมินความรู้ความเขา้ใจใน 
กระบวนการผลิตและการ 
จดัการส่ิงแวดลอ้มของ 
โรงไฟฟ้า 

 จาํนวนคนในชุมชนร่วมศึกษาดู
งาน 600 คน 
 ผูเ้ขา้ร่วมดูงาน ร้อยละ 82.83 

มีความรู้ความเขา้ใจการ 
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า        
เพิ่มมากข้ึน 
 ผูเ้ขา้ร่วมดูงานร้อยละ 57.66 

มีความเช่ือมัน่ และร้อยละ 
40.83 ค่อนขา้งเช่ือมัน่ใน 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ของโรงไฟฟ้า 

โครงการชวนเพ่ือน
เยอืนบา้น โรงไฟฟ้า
ไตรเอนเนอจ้ี 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีความรู้ความ
เขา้ใจและเช่ือมัน่ในการดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า 

 จดักิจกรรมศึกษาดูงานใหก้บั 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 3 ตาํบล 
ไดแ้ก่ ตาํบลหินกอง หว้ยไร่ 
และดอนแร่ เขา้ศึกษาดูงาน 
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและ 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ของโรงไฟฟ้า 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 70 คน 
มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามากข้ึน
จากเดิมท่ีรับทราบขอ้มูลจาก
แหล่งอ่ืน 

การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่น "วารสาร
บา้นเรา" 

ชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจและ
รับทราบการดาํเนินงานของ
โรงไฟฟ้าราชบุรีทัว่ถึงและเท่าเทียม
กนั 

 จดัทาํ “วารสารบา้นเรา” เป็น
ประจาํทุก 3 เดือน 
 เผยแพร่ใหก้บัชุมชนรอบโรง 

ไฟฟ้า 9 ตาํบล ทุกครัวเรือน 
 เผยแพร่ใหส่ื้อมวลชน หน่วย 

งานราชการในจงัหวดัราชบุรี 
และผูส้นใจ 

 ทุกครัวเรือนในชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าราชบุรีไดรั้บทราบ 
และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของ 
โรงไฟฟ้า 
 ชุมชน ส่ือมวลชน และหน่วย 

งานราชการในจงัหวดัราชบุรี 
ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 
การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
ทุก 3 เดือน 
 เป็นช่องทางสะทอ้นความเห็น

หรือขอ้เสนอแนะของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาํมาปรับปรุง
แกไ้ขการส่ือสารให ้
ดีข้ึน 

การส่ือสารขอ้มูลการ
ดาํเนินงานหรือ
เหตุการณ์สาํคญัของ
โรงไฟฟ้าผา่นส่ือ
ออนไลน ์

ชุมชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือกิจกรรมสาํคญัหรือ
เร่งด่วนของโรงไฟฟ้า เช่นการ
ฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน การเปล่ียน
เช้ือเพลิงในการเดินเคร่ือง 

 การส่งขอ้ความผา่น SMS, 
LINE หรือ Facebook ถึง 
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

จากการสมัภาษณ์ พบวา่ 
  ชุมชนลดความวติกกงัวล 

จากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
ทนัท่วงที 
 สร้างความเช่ือมัน่ในการ 

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
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โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

การส่ือสารแบบ Real 
Time 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและบุคคล
ทัว่ไปสามารถรับทราบขอ้มูลการ
ผลิตไฟฟ้าและการปลดปล่อยมล
สารจากการผลิตจริงในแต่ละวนั 

 นาํเสนอขอ้มูลบนจอดิจิตอล 
(Display Board) หนา้โรง 
ไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง 

จากการสมัภาษณ์ พบวา่ 
 ชุมชนเกิดความเช่ือมัน่ต่อ

โรงไฟฟ้า 
 ลดความวติกกงัวลของชุมชน 

การพบปะรับฟังความ
คิดเห็นชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า 

เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความ
วติกกงัวลของชุมชนท่ีมีต่อ
โรงไฟฟ้า และสามารถแกไ้ขได้
ทนัท่วงที 

 ผูป้ฏิบติังานลงพื้นท่ีทาํกิจกรรม 
และรับฟังความคิดเห็นจาก 
ชุมชน 18-21 วนัต่อเดือน 
 การนาํขอ้คิดเห็นและขอ้วติก 

กงัวลมาพิจารณาด�◌าํเนินการ 
แกไ้ขและป้องกนั 

 ลงพื้นท่ีทาํกิจกรรมและรับฟัง 
ความคิดเห็นไดต้ามเป้าหมาย 
และไม่มีขอ้ร้องเรียนจากชุมชน 

การเสริมสร้างความรู้
ผูต้รวจการ
ส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้า
ราชบุรี 

ผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้
เขา้ใจ และสามารถติดตาม
ตรวจสอบการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า และ
ถ่ายทอดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งใหก้บั
ชุมชนได ้

 จดักิจกรรมศึกษาดูงานการ 
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า 
หงสา ใน สปป.ลาว ใหก้บั 
คณะผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม 
จาํนวน 25 คน 
 ทุกภาคส่วนมีตวัแทนเขา้ร่วม 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า 

 ผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้มมีความรู้
ความเขา้ใจและมีความสามารถ
ในการเป็นตวักลางร่วม
ตรวจสอบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ได ้รวมทั้งถ่ายทอดขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ของโรงไฟฟ้ากบัชุมชนได ้

การเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทยีมของสตรี  

โครงการภุมรี พลงัสตรี ... พลงัรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ความมุ่งหวงั/
เป้าหมาย 

เสริมสร้างบทบาทและศกัยภาพของสตรีในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดความเท่าเทียมทางเพศ 

วธีิดาํเนินงาน  เผยแพร่ผลงานบทบาทสตรีท่ีมีแนวปฏิบติัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 ส่งเสริมบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรีใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ไดแ้ก่ การจดัการป่าไม ้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 พ้ืนท่ีดาํเนินงาน อาํเภอเชียงกลาง และอeเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
 ระยะเวลาดาํเนินโครงการ ปี 2557-2561 

ความสําเร็จ/ผลลพัธ์  ผลงานหนงัสั้นท่ีนาํเสนอบทบาทสตรีในการจดัการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ีขาดแคลนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 เร่ือง “หวัใจสายนํ้า”(จดัทาํโดยนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามส่งผลงานเขา้ประกวดและ
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศและนาํผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน) 
 สตรีทุกช่วงอายใุนชุมชนเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทาํงานเพ่ือชุมชนและขยายผลไปยงั
ครัวเรือนและชุมชนใกลเ้คียงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การประเมินผลความกา้วหนา้การมีส่วนร่วมของสตรีในแต่ละกิจกรรม 
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การพฒันาคณุภาพชีวิต  

เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเติบโตไดอ้ย่าง
เขม้แขง็ และมัน่คงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กิจกรรมท่ีดาํเนินการจะมุ่งเนน้ใน 3 ดา้น คือ สุขภาพอนามยั การศึกษาและการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ด้านสุขภาพอนามยั 

โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

โครงการหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีโรงไฟฟ้า
ราชบุรี 

ส่งเสริมใหป้ระชาชน 11 ตาํบลรอบ
โรงไฟฟ้าราชบุรีดูแลสุขภาพอนามยั 
พึ่งพาภูมิปัญญาไทย และลดอตัรา
เส่ียงหรือการสูญเสียจากการเกิดโรค 

 จดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีออก 
ใหบ้ริการในพื้นท่ี 11 ตาํบล 
รอบโรงไฟฟ้าทุกปี 
 บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไป 
 บริการนวดแผนไทยรักษาโรค 
 บริการตดัผม 
 บริการตรวจคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก และส่งเขา้รับการ
รักษาในรายท่ีตรวจพบโรค 

 ผูม้ารับบริการตรวจรักษาโรค
ทัว่ไป 614 ราย 
 ผูม้ารับบริการนวดแผนไทยรักษา

โรค 1,204 ราย 
 ผูม้ารับบริการตดัผม 705 ราย 
 ผูม้ารับบริการตรวจคดักรอง 

มะเร็งปากมดลูก 1,541 ราย 
 มีสตรีท่ีตรวจพบเน้ือเยือ่ 

ผดิปกติ จาํนวน 12 รายและ 
ไดรั้บการส่งตวัเขา้ตรวจรักษา 
ต่อ ณ โรงพยาบาลราชบุรี 
โรงพยาบาลโพธาราม และ 
โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก 
จาํนวน 3, 2 และ 7 รายตามลาํดบั 
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ด้านการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

โครงการทุนการศึกษา
โรงไฟฟ้าราชบุรี 

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 
ใหก้บันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพยท์างการ 
ศึกษา 

 จดักิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
ใหก้บัโรงเรียน 27 แห่งรอบ 
โรงไฟฟ้าราชบุรี ปีละ 1 คร้ัง 

 ทุนการศึกษาทั้งหมด 505 ทุน 
จาํนวนเงิน 1,040,000 บาท 
 นกัเรียนผูไ้ดรั้บทุนมีโอกาส 

ทางการศึกษามากข้ึน และช่วย 
แบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 

โครงการ CSR in 
School โรงไฟฟ้า 
ราชบุรี 

ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคมผา่นกิจกรรม 
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพลงังาน 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความ 
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั และ 
คุณธรรมจริยธรรมโดยนาํแนวทาง 
CSR-DIW มาประยกุตใ์ชพ้ฒันา 
แนวคิดและเน้ือหาโครงการ 

 จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการ 
ดาํเนินโครงการ CSR in School 
ใหก้บัครูทั้ง 
- ระดบั Beginner (ยงัไม่เคยเขา้
ร่วมโครงการ) 
- ระดบั Advance (เขา้ร่วม
โครงการในปี 2558) 
 โรงเรียนจดัทาํนโยบายและแผน 

ดาํเนินโครงการ CSR ทั้ง 4 ดา้น 
 มีการประเมินทวนสอบการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน 
 มอบรางวลัแก่โรงเรียนท่ีผา่น 

เกณฑก์ารประเมิน 
 พฒันาต่อยอดโครงการดา้น 

ความปลอดภยัของโรงเรียนไปสู่ 
โครงการ Safety in School 
สถานศึกษาปลอดภยัสุขอนามยัท่ี
ดีโดยมีโรงไฟฟ้าราชบุรี
สนบัสนุนอุปกรณ์และองค์
ความรู้ 

 โรงเรียนท่ีผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินในระดบั Beginner 
9 แห่ง 
 โรงเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

ระดบั Advance 8 แห่ง 
และสามารถนาํโครงการ CSR 
ไปขยายผลสู่ชุมชนไดจ้ริง 
 3 โรงเรียนชนะการประกวด 

โครงการ Safety in School 
สถานศึกษาปลอดภยั 
สุขอนามยัท่ีดี และไดเ้ป็น 
โรงเรียนตน้แบบดา้น 
ความปลอดภยัใหก้บัโรงเรียน 
ในจงัหวดัราชบุรี 

โครงการการศึกษา
เสริมทกัษะสร้าง
อาชีพ ใน สปป.ลาว
ของบริษทัฯ 

พฒันาความรู้และศกัยภาพของ 
แรงงานในสาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั 
การเช่ือมโลหะ และเคร่ืองกล 
เพื่อออกไปประกอบอาชีพใน 
ตลาดแรงงานได ้

 ดาํเนินการในมหาวทิยาลยัและ
สถาบนัเทคนิควชิาชีพ 6 แห่งใน 
สปป.ลาว ในระยะเวลา 5 ปี 
(2555-2559) 
 มอบทุนการศึกษาครูอาชีวศึกษา

และนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 สนบัสนุนทุนฝึกอบรมทกัษะ

ภาคปฏิบติัใหก้บันกัเรียน
อาชีวศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 

 มอบทุนการศึกษาใหก้บัครู 
อาชีวศึกษาและปริญญาตรี 
จาํนวน 50 ทุนในระยะเวลา 5 ปี 
 ทุนฝึกอบรมเสริมสร้างทกัษะ 

3 ดา้น แก่นกัศึกษา 120 ทุน/ปี 
รวม 600 ทุน 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนสามารถ

นาํความรู้ไปไปประกอบ 
อาชีพในตลาดแรงงานไดท้ั้ง 
อาชีพอิสระ ทาํงานในสถาน 
ประกอบการรวมทั้งทาํงานใน 
โครงการท่ีบริษทัร่วมลงทุน 
ใน สปป.ลาว ดว้ย 
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โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

การสนบัสนุนการ 
ศึกษาของบริษทั 
ราช-ออสเตรเลีย 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้บั
เดก็ปฐมวยัจนถึงระดบัปริญญาตรี
รอบโรงไฟฟ้า 

 สนบัสนุนทุนการศึกษาใน 
ระดบัปริญญาตรี 
 สนบัสนุนการเรียนการสอน 

ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
พฒันาสุขภาพจิต และกีฬา 
ในระดบัมธัยมและประถมศึกษา 
 สนบัสนุนพฒันาเตรียมความ 

พร้อมเดก็ก่อนวยัเรียน 

 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไดรั้บการ 
สนบัสนุนดา้นการศึกษา 
จาํนวน 30,500 เหรียญ 
ออสเตรเลีย 
 ลดภาระค่าใชจ่้ายของครัวเรือน 

และเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าไดรั้บ
โอกาสทางการศึกษา 

ด้านอาชีพและรายได้ 

โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

โครงการพฒันา 
ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์
ชุมชนและวสิาหกิจ
ชุมชน โรงไฟฟ้า 
ราชบุรีเวอลด ์
โคเจนเนอเรชัน่ 

ชุมชนมีการรวมกลุ่มจดัตั้งวสิาหกิจ
ชุมชนและสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนใน 
พื้นท่ีตาํบลเจด็เสมียน และ 
สร้างการมีส่วนร่วม 
 จดัอบรมและศึกษาดูงาน 

การทาํผลิตภณัฑโ์อทอ็ป 
 สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และ 

งบประมาณท่ีจาํเป็น ใสดัส่วน 
ไม่เกินร้อยละ 40 จากทุน 
พื้นฐานชุมชนเดิม 

 ก่อตั้งวสิาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 
มีสมาชิก จาํนวน 26 คน 
 ผลิตภณัฑชุ์มชน (สบู่สมุนไพร) 

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนกบั 
องคก์ารอาหารและยา 
และมีการผลิตและจดัจาํหน่าย 
อยา่งต่อเน่ือง 
 สดัส่วนรายไดข้องชุมชน 

ตน้ทุนต่อกาํไร (Profit Margin) 
อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30-40 หรือ
รายไดเ้ฉล่ีย 1,615 บาทต่อคน 
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การเสริมสร้างความตระหนักและจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ทุกคนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแล บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ในการช่วยลดผลกระทบ บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศ 

โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

การประกวดป่าชุมชน ส่งเสริมและยกยอ่งชุมชนท่ีมีการ 
บริหารจดัการป่าอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
สามารถเป็นแบบอยา่งและขยาย 
สู่พื้นท่ีใกลเ้คียงและสาธารณชน 

 จดักิจกรรมประกวดป่าชุมชน 
เพื่อสนบัสนุนทุนอนุรักษป่์า 
ชุมชนแก่ชุมชนท่ีไดร้างวลั
ชนะเลิศระดบัจงัหวดั ระดบั 
ภาค และระดบัประเทศ (รางวลั
ชนะเลิศระดบัประเทศจะไดรั้บ
ถว้ยรางวลั พระราชทานจาก
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี) เป็นประจาํ
ทุกปี 

 ผลการดาํเนินงาน ปี 2559 มีป่า
ชุมชนไดรั้บรางวลั จาํนวน 138 
แห่ง คิดเป็นพื้นท่ีป่า จาํนวน 
109,342 ไร่ มีศกัยภาพในการกกั
เกบ็คาร์บอนไดออกไซด ์218,684 
ตนั คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
 ผลการดาํเนินงานรวม 9 ปี 

(2551-2559) มีป่าชุมชนไดรั้บ
รางวลัรวม 1,253 แห่ง คิดเป็น
พื้นท่ีป่ารวม 1,118,254.46 ไร่          
มีศกัยภาพในการกกัเกค็าร์บอน
ไดออกไซดร์วม 2,236,508.92 
ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

ค่ายเยาวชนกลา้ยิม้  ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและ 
ความตระหนกัใหก้บัเยาวชนจาก
ป่าชุมชนทัว่ทุกภาค ในการ
อนุรักษป่์าไมใ้นทอ้งถ่ิน พลงังาน
และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ปูฐานแนวคิด และการมีส่วน 

ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติใหก้บัเยาวชน 

 จดักิจกรรมค่ายเยาวชนกลา้ยิม้
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ้จาํนวน 2 คร้ัง 

 ผลการดาํเนินงาน ปี 2559มี
เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 
150 คน 
 ผลการดาํนินงานรวม 9 ปี (2551-

2559) จดักิจกรรม ค่ายเยาวชน
รวม 19 คร้ัง มีเยาวชนเขา้ร่วม 
1,553 คน 

การสมัมนาเครือ 
ข่ายผูน้าํป่าชุมชน 

 เสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการบริหาร
จดัการป่า และการอนุรักษ์
พลงังานใหก้บัผูน้าํป่าชุมชน 
 เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด วธีิการ 

และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ในการบริหารจดัการป่าชุมชน 
ร่วมกนั 

 จดักิจกรรมสมัมนาเครือข่าย 
ผูน้าํป่าชุมชนภาคเหนือ และภาค
กลาง จาํนวน 2 คร้ัง 

  ผลการดาํเนินงานปี 2559 
มีผูน้าํป่าชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม 
จาํนวน 169 คน 
 ผลการดาํเนินงานรวม 9 ปี 

(2551-2559) จดักิจกรรมสมัมนา
เครือข่ายผูน้าํป่าชุมชนรวม 16 
คร้ัง มีผูน้าํป่าชุมชนเขา้ร่วม
กิจกรรมรวม 1,306 คน 
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โครงการ/กจิกรรม ความมุ่งหวงั/เป้าหมาย วธีิดาํเนินงาน ความสําเร็จ/ผลลพัธ์ 

โครงการพลงังาน
ชุมชน 

 ชุมชนเกิดความตระหนกัถึง
คุณค่าของพลงังานรู้จกัการนาํ 
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช ้
ประโยชน์ดา้นพลงังานลด
รายจ่ายดา้นพลงังานและเสริม
รายไดใ้นครัวเรือนและชุมชน 
 เกิดการขยายผลไปสู่ชุมชน 

ใกลเ้คียง 

 ดาํเนินโครงการระยะเวลา 3 ปี  
(ปี 2557-2559) ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั 
คือ ราชบุรี กาญจนบุรี และ
เพชรบุรี 
 จดัทาํแผนพลงังานชุมชนในพื้นท่ี 

3 จงัหวดั 1 ชุมชน 1 แผน 
 คดัเลือกอาสาสมคัรพลงังาน

ชุมชนและฝึกอบรมช่างชุมชน 
 จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน 

ชุมชนระดบัตาํบลเพ่ือขยายผล 
ไปยงัชุมชนใกลเ้คียงหรือผูท่ี้
สนใจ 

 มีแผนการลดใชพ้ลงังานใน
ชุมชนทั้งส้ิน 3 แผน 
 อาสาสมคัรพลงังานชุมชน

จาํนวน 92 คนและมีช่างชุมชน 
ท่ีสามารถประกอบอาชีพได ้59 
คน 
 จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ทั้งส้ิน 15 

ศูนย ์ในพื้นท่ีโครงการ 3 จงัหวดั 
และไดรั้บรางวลัชนะเลิศจานวน 
3 ศูนยจ์ากแต่ละจงัหวดั 
 สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ไปยงัชุมชนใกลเ้คียงและผูท่ี้มา 
ศึกษาดูงานไดจ้ริง 

การส่งเสริมพนักงานจิตอาสา 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพฒันาสังคม โดยเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน
ผา่นกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมการทาํนุบาํรุงศาสนา กิจกรรมปรับปรุงสนามเดก็เล่นและส่ือการเรียน การสอน กิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยั กิจกรรมช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ โดยมีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรม รวม 6,456 
ชัว่โมง คิดเป็น 807 คน-วนั แบ่งเป็นกิจกรรมในวนัหยดุ จาํนวน 2,592 ชัว่โมง และกิจกรรมในวนัทาํงาน 3,864 ชัว่โมง คิดเป็น
จาํนวน 483 คน-วนั ซ่ึงสามารถคาํนวณเป็นผลตอบแทนเฉล่ียท่ีพนกังานอุทิศแก่สังคมประมาณ 1,492,470 บาท โดยพนกังานท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสามีการบริหารจดัการเวลาในการดูแลรับผิดชอบงานตามภารกิจและหนา้ท่ีกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมได้
อยา่งเหมาะสม 

การสํารวจทศันคติของชุมชน 

โรงไฟฟ้าราชบุรี: จากการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ และการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และบรรเทาความกงัวลเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการ
โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าราชบุรีจึงไดด้าํเนินการสํารวจทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นชุมชนและสังคมของ
โรงไฟฟ้าราชบุรี ในปี 2558-2559 สรุปผลไดด้งัน้ี 
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วธีิการ  สาํรวจกลุ่มตวัแทนชุมชน 500 คน ใน 9 ตาํบลรอบโรงไฟฟ้า 
 ศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
 สาํรวจทศันคติความเช่ือมัน่ไวว้างใจต่อโรงไฟฟ้า 

ผลลพัท์  ภาพลกัษณ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีในทศันะของชุมชนอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 95.12 
 ความเช่ือมัน่และไวว้างใจท่ีชุมชนมีต่อโรงไฟฟ้าอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 95.15 
 ความพึงพอใจของชุมชนต่อกิจกรรม/โครงการเพือ่สังคมของโรงไฟฟ้าอยูใ่นระดบัดีมากร้อยละ 96.38 
 ภาพรวมทศันคติของชุมชนท่ีมีต่อโรงไฟฟ้าอยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 95.41 

แผนงานปี 2560  เพ่ิมการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าผา่นช่องทางต่างๆ ถึงชุมชนใหร้วดเร็วและทนั
เหตุการณ์มากข้ึน 
 จดัทาํโครงการชวนเพ่ือนเยอืนบา้น โดยเนน้กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 4 อาํเภอรอบโรงไฟฟ้า 
 พฒันาโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างงานสร้างรายได ้และเนน้การดูแลผูสู้งอายแุละผูด้อ้ย 
โอกาสมากข้ึน 
 ดาํเนินงานท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

โรงผลติไฟฟ้านวนคร: โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร (กาํลงัผลิต 139.13 เมกะวตัต)์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
ของบริษทัฯ ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีผ่านมา โรงไฟฟ้าไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมดาํเนิน
กิจกรรมกบัชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งมีการสาํรวจทศันคติและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า 
รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจของชุมชน 55 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นรายงานการติดตาม
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผลการสาํรวจพบวา่ 

ร้อยละ 54.62 ของประชาชน รับทราบการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าและเห็นดว้ยกบัการดาํเนินงานของโครงการ 
ท่ีมีการช่วยเหลือชุมชนและเช่ือมความสัมพนัธ์เพ่ือใหอ้ยูร่่วมกบัชุมชนได ้

ร้อยละ 34.46 ของประชาชน เช่ือมัน่วา่การมีโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีส่งผลดีต่อคุณภาพชีวติ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได ้และ
ทาํใหชุ้มชนมีไฟฟ้าใชเ้พียงพอ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 

บริษทัฯ มุ่งหมายสู่ความเป็นเลิศในการดาํนินงาน ซ่ึงความปลอดภยั อาชีวอนามยัของผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ถือเป็นดชันีวดัความสําเร็จท่ีสําคญั บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(ZERO Accident) ทั้งในสํานกังานใหญ่และ
โรงไฟฟ้า พร้อมทั้งกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มการทาํงานไวใ้นจรรยาบรรณ        
บริษทัฯ โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. ส่งเสริมใหค้วามปลอดภยัเป็นวาระสาํคญัโดยจดัทาํขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมีมาตรการไม่นอ้ยกวา่กฎหมายกาํหนดตามมาตรฐานสากล พนกังานตอ้งศึกษาและปฏิบติัตาม
กฎหมาย นโยบาย ขอ้กาํหนด และมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัฯ จะดาํเนินการเพ่ือควบคุม และป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การ
บาดเจบ็ หรือการเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่
ถกูวธีิ และความผดิพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อพนกังานของบริษทัฯ จดัใหมี้
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อุปกรณ์ความปลอดภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีการซักซ้อมแผนงานดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํทั้งน้ี ถือเป็น
หนา้ท่ีรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้

3. บริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์และส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัพนกังาน
ของบริษทัฯ พนกังานของผูรั้บจา้ง ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบติัและขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตลอดจนนาํไปปฏิบติัได้
อยา่งถกูตอ้งโดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 

4. หากพบวา่ การปฏิบติังานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือพบวา่การปฏิบติังานมีผลกระทบทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าท่ีทาํได้ชั่วคราวเพ่ือแจ้งผูร่้วมงาน ผูบ้ังคบับัญชา และหน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบเพ่ือดาํนินการแกไ้ขหรือวางแผนแกไ้ขต่อไป 

ในการดาํนินธุรกิจของบริษทัฯ ความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานในโรงไฟฟ้า ถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุด
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะกิจกรรมท่ีทาํหลากหลาย มีอุปกรณ์หนกัและจุดเส่ียงในการทาํงานค่อนขา้งสูง ดงันั้นการ
จดัการดา้นความปลอดภยัจึงตอ้งพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานทุกคนทาํงานในสภาวะท่ีปลอดภยั 

การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบักระบวนการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ในการทาํงานของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นลาํดบัแรก เพ่ือให้ทราบเหตุปัจจยั และกาํหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียง ผลกระทบ หรือความสูญเสียทั้งต่อ
บุคคล กระบวนการผลิต ทรัพยสิ์น ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมทั้ง ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน นอกจากน้ี โรงไฟฟ้ายงัมีระบบการ
ติดตามผล และทบทวนประสิทธิผลของมาตรการและแผนงานอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบ้รรลุสู่เป้าหมายอุบติัเหตุเป็นศนูย ์(ZERO 
Accident) 

ปี 2559 โรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการประเมินความเส่ียงจากอนัตรายในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การจดัการดา้น
ความปลอดภยัครอบคลุมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะงานย่อยหรืองานท่ีมีความถ่ีน้อย เพราะหากเกิด
อุบติัเหตุข้ึนอาจสร้างผลกระทบท่ีรุนแรงได ้ทั้งน้ี กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงอนัตรายในระดบัปานกลางถึงสูง จะนาํมากาํหนด
มาตรการป้องกนัและควบคุม รวมทั้งวิธีปฏิบติังานท่ีรัดกุมมากข้ึนดว้ยเหตุน้ี การจดัการความปลอดภยัของโรงไฟฟ้ากลุ่ม 
บริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา จึงมีสถิติอุบัติเหตุและมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุระดบัรุนแรงลดลง แม้อายุการใช้งานของ
โรงไฟฟ้าจะเพ่ิมมากข้ึน 

โรงไฟฟ้าราชบุรีจดัทาํระบบการประเมินความเส่ียงเพ่ือกาํหนดมาตรการควบคุมการดาํเนินงานมาตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ือง
ผลิตพลงังานไฟฟ้าปี 2543 จนปัจจุบนัมีรายการท่ีครอบคลุมกิจกรรมงานถึง 1,157 กิจกรรม เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 29 กิจกรรม 
และมีมาตรการและวธีิปฏิบติังานท่ีควบคุมและลดความเส่ียงจากการทาํงานแลว้ทั้งส้ิน 694 เร่ือง 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมีอายกุารใชง้านนานถึง 16 ปี จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการคน้หาและพฒันามาตรการป้องกนั
และควบคุมความปลอดภยัในการทาํงานให้รัดกุมครอบคลุมมากข้ึน โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้ารวมทั้ง
อคัคีภยั เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานจะทาํงานดว้ยความปลอดภยั ขณะท่ีโรงไฟฟ้าสามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองในอีก 9 ปีขา้งหนา้ 
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มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

โรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯไดน้าํระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีเป็น
มาตรฐาน OHSAS 18001 และนาํซอฟทแ์วร์ระบบการเปิดงานซ่อม และระบบ LOTO (Lock Out Tag Out) มาใชใ้นการป้องกนั
และควบคุมการทาํงานภายในโรงไฟฟ้าเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานและผูรั้บจา้งมีความปลอดภยัในการทาํงานมากข้ึน 

เคร่ืองมือดงักล่าว ยงัช่วยควบคุมการปฏิบติังานป้องกนัอุบติัเหตุ และความสูญเสียท่ีจะเกิดกบัผูป้ฏิบติังานเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แต่ในกรณีท่ีเกิดสภาพการณ์ไม่ปลอดภยัข้ึน ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งตระหนกัรู้ถึงอนัตราย และสั่ง
หยุดงานก่อนเกิดอุบติัเหตุไดท้นัที ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

สถติิอบุัติเหตุจากการทาํงานโรงไฟฟ้าราชบุรี 

สถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงไฟฟ้าราชบุรี นอกจากจาํแนกตามสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุของกลุ่มผูป้ฏิบติังานและกลุ่ม
ผูรั้บเหมาแลว้ ยงัไดเ้พ่ิมผลกระทบดา้นการบริการเขา้มาดว้ย ทาํใหมิ้ติดา้นผลกระทบจากอุบติัเหตุ เพ่ิมจาก 4 ดา้น เป็น 5 ดา้น 
คือ (1) ดา้นบุคคล (2) ดา้นทรัพยสิ์น (3) ดา้นกระบวนการผลิต (4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (5) ดา้นบริการ 

 
การบนัทึกสถิติอุบติัเหตุของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ฏิบติังานบริษทั และผูป้ฏิบติังาน กฟผ.   

2) ผูรั้บเหมาและผูรั้บเหมาช่วง เพ่ือประโยชน์ในการประเมินความเส่ียง อนัตรายของงานท่ีแต่ละกลุ่มทาํ และสามารถบริหาร
จดัการวธีิการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบติัเหตุใหไ้ดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน สถิติอุบติัเหตุท่ีบนัทึกไว้
จะถูกนาํไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มผูป้ฏิบติังานทั้งสองกลุ่ม จากนั้นจึงพิจารณาวิธีการแกไ้ขและ
ป้องกนัปัจจยัเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุ เพ่ือป้องกนัปัญหาการเกิดซํ้ า 

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าราชบุรี ไดก้าํหนดตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั (Disabling Index ; DI)โดย
ตั้งเป้าหมายใหเ้ป็นศนูย ์กล่าวคือ ไม่มีการบาดเจบ็ถึงขั้นหยดุงาน ผลปรากฏวา่ ปี 2559 ค่า DI = 0.006 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้เน่ืองจากเกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงานจาํนวน 2 เหตุการณ์ ซ่ึงโรงไฟฟ้าไดด้าํเนินการคน้หาสาเหตุ ประเมินความ
เส่ียงและกาํหนดมาตรการป้องกนัครบถว้นแลว้ 
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การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในปี 2559 

นอกเหนือจากการดาํเนินมาตรการควบคุมความปลอดภยัดา้นต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแลว้ กลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ก็
ยงัคงมีการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ปฏิบติัการฝึกซอ้มใหเ้กิดความชาํนาญ และจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีพร้อมและมีความ
ทนัสมยั เพ่ือเขา้ระงบัเหตุฉุกเฉินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ได ้

 
ในปี 2559 โรงไฟฟ้าราชบุรี ดาํเนินการฝึกซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน รวม 40 คร้ัง ดงัน้ี 

1) กรณีเกิดเพลิงไหม ้29 คร้ัง 

2) กรณีสารเคมีร่ัวไหล 3 คร้ัง 

3) กรณีก๊าซร่ัวไหล 4 คร้ัว 

4) กรณีนํ้ามนัหกร่ัวไหล รังสีร่ัวไหล ลิฟทค์า้ง และนํ้าท่วม กรณีละ 1 คร้ัง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จของทุกองคก์ร ซ่ึงการควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ี
ตอ้งสร้างใหมี้ข้ึน (Build in) โดยการสอดแทรกเขา้ไปในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รเพื่อให้การบริหารองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไวอ้ยา่งย ัง่ยืนรวมทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์รให้เกิดความมัน่ใจว่า การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งน้ี การควบคุมภายในจะประสบผลสําเร็จได้
จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานทุกระดบัในองคก์ร 

บริษทัเช่ือมัน่วา่ การประกอบธุรกิจโดยการยึดมัน่ในจริยธรรม คุณธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตประกอบกบัการมี
ระบบบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืนและสามารถธาํรงความเป็นผูน้าํในธุรกิจได ้บริษทัจึงตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ี
สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายระเบียบปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล และมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 7 คร้ัง โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย และขอบเขตหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
ตามระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยไดรั้บรายงานวา่มีขอ้บกพร่องในระบบ 
การควบคุมภายในของบริษทัท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผูส้อบบญัชีแต่อยา่งใดในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังท่ี 13/2559 
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคมุ 

 บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยไดจ้ดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและพนกังาน และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างการเติบโตให้บริษทัอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยนื 

 โครงสร้างองคก์รของบริษทั ไดก้าํหนดสายการบงัคบับญัชา อาํนาจการอนุมติั และหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจนตามลาํดบัขั้น นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
และติดตามประเมินผล 

 บริษทักาํหนดจรรยาบรรณบริษทั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับกรรมการและพนกังานใชย้ึดถือเป็น
แนวปฏิบติั รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม 

 บริษทัมีระเบียบ/คาํสั่ง เป็นแนวทางการปฏิบติังานการมอบหมายอาํนาจหน้าท่ี และกาํหนดรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆ เช่น การบญัชี การเงิน การงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารงานบุคคลการบริหารเงินลงทุน 
เป็นตน้ โดยมีการประกาศและเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติั รวมถึงการกาํหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนการ 
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ประเมินความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 

 บริษทัมีโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะทาํงานบริหารความเส่ียง และฝ่ายวางแผน ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง การ
จาํแนกปัจจยัเส่ียงโอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการท่ีใชเ้พ่ือบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดโ้ดยมีการ
ประสานงานและประชุมร่วมกบัสายงานต่างๆทุกไตรมาสเพ่ือประเมินความเส่ียงและผลกระทบภายหลงัจากท่ีนาํมาตรการต่างๆ 
มาใชใ้นการดาํเนินการแลว้ จากนั้นจึงรวบรวมนาํเสนอต่อคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจาก
ทุกสายงานร่วมกนัพิจารณาและกลัน่กรองก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 บริษทัมีการแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงาน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน และผูอ้าํนวยการสาํนกังานเลขานุการบริษทั เป็น
คณะทาํงาน ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียงเพ่ือ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ  

กจิกรรมการควบคมุ  

เพ่ือให้มัน่ใจว่า นโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้ไดรั้บการปฏิบติัและตอบสนอง
บริษทัจึงจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการบญัชีการเงิน การดาํเนินงาน และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานดงัน้ี 

 มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ อาํนาจการส่ังจ่ายเช็คของ
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/คาํสั่ง 

 การทาํธุรกรรมท่ีเขา้เง่ือนไข เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัซ่ึงไม่เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออย่างสมํ่าเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
บริหารสินทรัพยรั์บผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนินงาน โดยการกาํหนดทิศทางดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริษทัวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุนท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดนโยบาย
ผา่นทางผูแ้ทนบริษทั และใหผู้แ้ทนบริษทัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ จะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอ ก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้ซักถาม คาํช้ีแจง ความเห็นขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของกรรมการ
แต่ละท่านในแต่ละเร่ืองท่ีพิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือเป็นขอ้มูลอา้งอิง
ภายหลงั 
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 กาํหนดใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กบัผูบ้ริหารของแต่ละสายงานแยกคร้ังและประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป เป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของงาน การแกไ้ขปัญหา และเพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีสาํคญั และเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั 

 ผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี ร่วมกบัผูส้อบบญัชี มีการนาํเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ทบทวนการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมาตรฐานการบญัชีสากลท่ีมีการปรับเปล่ียน 

 บริษทัจดัใหมี้ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูล เอกสารประกอบ การบนัทึกบญัชี การจดัทาํรายงานทางการเงินและเอกสาร
สาํคญัต่างๆ ไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี 

 บริษทัจดัช่องทางการส่ือสารภายในผา่นระบบ Intranet และ Lotus Note ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนสามารถไดรั้บและ
เขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ คาํสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนักาล 

 ช่องทางการส่ือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบของ ตลท.และเวบ็ไซตข์อง
บริษทั เพ่ือให้บุคคลภายนอก ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน หรือผูท่ี้สนใจ สามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั
ตลอดเวลา 

ระบบการติดตามและประเมินผล 

 บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจ โดยกาํหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั
ให้กบัทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความ
แตกต่าง (ถา้มี) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แผนงานรองรับและวิธีการดาํเนินการเพื่อแกไ้ขหรือลดผลกระทบดงักล่าว เพ่ือนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบในทุกๆ ไตรมาส 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการ
ตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายชวลิต พิชาลยั ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวประภา ปูรณโชติ และ (3) 
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการทั้ ง 3 ท่านไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ี
เลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว้
ในระเบียบบริษทัวา่ดว้ย คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2559 และระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง และการประชุมร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 1 คร้ัง (รายละเอียดการเขา้ประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยูใ่นตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง จะมีฝ่ายบริหารของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยทุกคร้ังเพ่ือร่วมเสนอขอ้มูลรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุม
แต่ละคร้ังไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อทราบทุกคร้ัง 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 สอบทานความถกูตอ้ง ครบถว้น ความเช่ือถือได ้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงนิ ประจาํปีของบริษทั
และบริษทัยอ่ยก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษทั 

 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 สอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารไดร้ายงานความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบทุกไตรมาส 

 กาํกบัดูแลระบบบญัชี และรายงานทางการเงินเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีการนาํไปปฏิบติัอย่าง
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 
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 พิจารณาขอ้มูลระบบงานบริหารความเส่ียง โดยไดรั้บสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานบริหาร
ความเส่ียง ทั้งน้ี ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญับริษทัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและให้ความเห็นใน
เร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ดาํเนินงานการติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในดาํเนินการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได  ้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีโดยชดัเจน ไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเป็นสาระสําคญั รวมทั้งไม่พบขอ้สังเกตหรือประเด็นท่ีอาจเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ประจาํไตรมาส 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ไดมี้มติให้การรับรองบริษทัเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรองในนามประธานกรรมการตรวจสอบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีในการกาํกับดูแลการ
ดาํเนินการในดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่มาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนผูบ้ริหาร
และพนกังานทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน และปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งจริงจงั 
ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตอยา่ง
สมบูรณ์ ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบตลอดไป 

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์(ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565) หรือนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068) หรือนายวยัวฒัน์ กอสมานชยั
กิจ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333) แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ประจาํปี 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,365,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบญัชี
เฉพาะส่วนของบริษทัคิดเป็นเงิน 850,000 บาท ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

        

                                                                                                          (นายชวลิต พิชาลยั) 
                                                                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               31 ธนัวาคม 2559 
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12. รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีลกัษณะความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

1.1. บริษทั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

1.2. 1บริษทั กบั บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดัร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

1.3. บริษทั กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐  ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

1.4. บริษทั กบั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

1.5.  บริษทั กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

1.6. บริษทั กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั 
อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 100.00 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์เอชอินเตอร์ 
เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 100.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั 

1.7. บริษทั กบั บริษทั ราช-ออสเตรเลีย จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ออสเตรเลีย 
จาํกดั ร้อยละ 80.00 
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‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ออสเตรเลีย จาํกดั 

1.8. บริษทั กบั บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั            
ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั 

1.9. บริษทั กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั ร้อยละ 25.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกดั 

1.10. บริษทั กบั บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดัมีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 50.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

1.11. บริษทั กบั บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดัมีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ร้อยละ 33.33 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

1.12. บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 

จาํกดั ร้อยละ 75.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

1.13. บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม เป็นผูถื้อ
หุน้ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

1.14. บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดัมีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั ร้อยละ 25.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

1.15. บริษทั กบั บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั ร้อยละ 20.00 
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‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั 

1.16. บริษทั กบั บริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เค.อาร์. ทู จาํกดั ร้อยละ 20.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เค.อาร์. ทู จาํกดั 

1.17.  บริษทั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั                  
ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

1.18. บริษทั กบั บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ร้อยละ 49.00 

‐  ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

1.19. บริษทั กบั บริษทั ราชบุรี เวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ราชบุรี เวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ 
จาํกดั ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราชบุรี เวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

1.20. บริษทั กบั บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 

ร้อยละ 60.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2.1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั กฟผ. มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทัร้อยละ 45.00 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2.2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั ร้อยละ 25.00 
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‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกดั 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

3.1. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั กฟผ. มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ร้อยละ 45.00 

‐ บริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

3.2. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั 

3.3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

4. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

4.1. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กบั บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ออสเตรเลีย 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 80.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

5. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

5.1. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั กบั บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของ บริษทั เป็นผูถื้อหุน้                                  
บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ร้อยละ 75.00 

5.2. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั กบั กฟผ. มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ร้อยละ 45.00 

‐ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ
(บาท) ของยอดรวม (บาท) ของยอดรวม (บาท) ของยอดรวม

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,419,212,345 9.77               7,464,524,521 8.06               10,623,059,474 11.04             

เงินลงทุนชัว่คราว 3,175,475,498 3.29               4,128,295,139 4.46               3,642,741,461 3.79               

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 7,369,136,556 7.65               8,373,022,960 9.04               10,369,985,176 10.78             

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 195,288,443 0.20               114,463,492 0.12               124,669,329 0.13               

ลูกหน้ีอ่ืน 146,212,792 0.15               686,406,262 0.74               312,993,991 0.33               

เงินปันผลคา้งรับ 41,000,000 0.04               -                      -                    -                      -                    

เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 36,363,398 0.04               37,406,826 0.04               76,475,290 0.08               

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - -                    7,600,000 0.01               -                      -                    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

     ภายในหน่ึงปีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3,770,047,948 3.91               3,195,549,417 3.45               3,427,592,070 3.56               

วสัดุสาํรองคลงั 2,053,869,162 2.13               1,912,578,579 2.07               2,629,408,676 2.73               

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 96,416,634 0.10               63,651,777 0.07               200,746,971 0.21               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 26,303,022,776 27.28             25,983,498,973 28.06             31,407,672,438 32.65             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 5,559,796 0.01               3,391,735 0.00               1,462,503 0.00               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,561,569,970 1.62               1,511,107,956 1.63               1,601,260,745 1.66               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 23,867,733,237 24.76             16,048,596,249 17.33             9,892,137,655 10.28             

เงินลงทุนในกิจการอ่ืน 62,299,900 0.06               62,299,900 0.07               62,299,900 0.06               

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4,164,580,113 4.32               4,667,524,059 5.04               4,002,389,725 4.16               

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 46,947,120 0.05               47,294,940 0.05               43,195,812 0.04               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,806,678,875 14.32             13,479,049,767 14.56             14,480,210,124 15.05             

ท่ีดินสาํหรับโครงการพฒันาในอนาคต 309,207,570 0.32               309,207,570 0.33               318,078,437 0.33               

ค่าความนิยม 297,329,455 0.31               299,469,555 0.32               273,532,776 0.28               

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,932,951,168 4.08               4,086,065,567 4.41               4,382,020,173 4.55               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 21,225,197,596 22.02             24,995,245,543 26.99             28,190,794,960 29.29             

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,463,264 0.06               107,382,133 0.12               51,617,195 0.05               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 754,550,482 0.79               1,004,920,375 1.09               1,528,364,252 1.60               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 70,088,068,546 72.72             66,621,555,349 71.94             64,827,364,257 67.35             

รวมสินทรัพย์ 96,391,091,322 100.00            92,605,054,322 100.00            96,235,036,695 100.00             
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ
(บาท) ของยอดรวม (บาท) ของยอดรวม (บาท) ของยอดรวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3,800,000,000 3.94               1,900,000,000 2.05               2,300,000,000 2.39               

เจ้าหน้ีตัว๋เงินจ่าย -                      -                    -                      -                    2,500,000,000 2.60               

เจ้าหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,002,755 0.00               21,331,851 0.02               49,317,797 0.05               

เจ้าหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 5,552,565,863 5.76               6,984,848,950 7.54               8,810,953,888 9.16               

เจ้าหน้ีอ่ืน 1,332,209,554 1.38               1,340,155,531 1.45               1,105,286,343 1.15               

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี -                      -                    1,200,000,000 1.30               -                      -                

หุ้นกูท่ี้ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี -                      -                    -                      -                    721,333,696 0.75               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 1,272,586 0.00               777,756 0.00               1,609,509 0.00               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 116,649,445 0.12               56,448,301 0.06               349,949,126 0.36               

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 142,109,622 0.15               154,505,604 0.17               211,518,148 0.22               

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 10,945,809,825 11.35             11,658,067,993 12.59             16,049,968,507 16.68             

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,029,085,384 1.07               1,071,599,090 1.16               1,095,464,557 1.14               

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,567,008,909 2.66               -                      -                    1,705,096,128 1.77               

รายไดรั้บล่วงหน้าระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,884,265 0.00               5,489,442 0.01               7,903,089 0.01               

หุ้นกู้ 17,327,198,043 17.98             17,282,351,326 18.66             13,972,087,390 14.53             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,170,965 0.00               1,334,797 0.00               2,028,554 0.00               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,804,033,782 1.87               1,958,311,454 2.11               1,765,326,301 1.83               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 158,706,387 0.16               122,151,202 0.13               106,271,261 0.11               

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 101,425,636 0.11               85,909,063 0.09               331,495,816 0.34               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 22,992,513,371 23.85             20,527,146,374 22.16             18,985,673,096 19.73             

รวมหนี้สิน 33,938,323,196 35.20             32,185,214,367 34.75             35,035,641,603 36.41              
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ
(บาท) ของยอดรวม (บาท) ของยอดรวม (บาท) ของยอดรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 14,500,000,000 15.04             14,500,000,000 15.66             14,500,000,000 15.07             

ทุนท่ีออกและชําระแลว้ 14,500,000,000 15.04             14,500,000,000 15.66             14,500,000,000 15.07             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,531,778,000 1.59               1,531,778,000 1.65               1,531,778,000 1.59               

กําไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,450,000,000 1.50               1,450,000,000 1.57               1,450,000,000 1.51               

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 47,375,153,080 49.15             44,500,930,609 48.05             44,604,563,565 46.35             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,535,457,215) (2.63)              (1,793,188,920) (1.93)              (1,304,667,007) (1.36)              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 62,321,473,865 64.65             60,189,519,689 65.00             60,781,674,558 63.16             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 131,294,261 0.15               230,320,266 0.25               417,720,534 0.43               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 62,452,768,126 64.80             60,419,839,955 65.25             61,199,395,092 63.59             

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 96,391,091,322 100.00            92,605,054,322 100.00            96,235,036,695 100.00             
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ
(บาท) ของรายได้ (บาท) ของรายได้ (บาท) ของรายได้

รายได้รวม * 51,279,884,521    100.00      59,326,289,312    100.00      58,700,327,735    100.00      

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 43,087,042,578 84.03        52,171,435,868 87.93        49,402,014,205 84.15        

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 4,491,341,200 8.76          5,005,332,242 8.44          5,567,738,377 9.49          

ตน้ทนุขายและการให้บริการ (41,623,271,506) (81.17)       (50,616,659,413) (85.32)       (47,913,682,328) (81.62)       

กําไรขั้นต้น 5,955,112,272 11.62        6,560,108,697 11.05        7,056,070,254 12.02        

รายไดค้า่บริการการจัดการ 258,240,751         0.50          258,102,833         0.44          287,793,380         0.49          

เงินปันผลรับ 204,719,417         0.40          212,067,741         0.36          235,951,209         0.40          

ดอกเบ้ียรับ 164,919,575         0.32          338,466,613         0.57          267,816,802         0.46          

กําไรจากการตอ่รองราคาซ้ือ -                       -            -                       -            797,292,660         1.36          

รายไดอ่ื้น 166,424,603         0.32          224,798,719         0.38          856,899,014         1.46          

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (1,476,045,264)    (2.88)         (1,567,203,266)    (2.64)         (2,206,644,679)    (3.76)         

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 157,662,359         0.31          (1,333,754,825)    (2.25)         347,986,335         0.59          

ตน้ทนุทางการเงิน (1,402,436,048) (2.73)         (1,386,026,215) (2.34)         (1,518,453,072) (2.59)         

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2,907,196,397      5.67          1,116,085,296      1.88          1,284,822,088      2.19          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 6,935,794,062      13.53        4,422,645,593      7.45          7,409,533,991      12.62        

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (863,242,504) (1.68)         (1,407,724,577) (2.37)         (1,269,377,123) (2.16)         

กําไรสําหรับปี 6,072,551,558      11.85        3,014,921,016      5.08          6,140,156,868      10.46        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ
   คณิตศาสตร์ประกันภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ (23,180,839)         (0.05)         -                       -            (359,822)              (0.00)         

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (8,225,621)           (0.02)         180,771                0.00          -                       -            

(31,406,460)         (0.07)         180,771                0.00          (359,822)              (0.00)         

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (78,679,113)         (0.15)         25,357,509           0.04          (1,246,426,567)    (2.12)         

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 233,696                0.00          96,319                  0.00          -                       -            

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย (638,271,510)       (1.24)         (528,610,752)       (0.89)         567,381,248         0.97          

(716,716,927)       (1.39)         (503,156,924)       (0.85)         (679,045,319)       (1.15)         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี-สุทธิจากภาษี (748,123,387)       (1.46)         (502,976,153)       (0.85)         (679,405,141)       (1.15)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,324,428,171      10.39        2,511,944,863      4.23          5,460,751,727      9.31          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,165,722,471      12.02        3,187,867,044      5.37          6,279,034,711      10.70        

2558 25572559
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(บาท) (บาท) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสาํหรับปี 6,072,551,558            3,014,921,016            6,140,156,868            

รายการปรับปรุง

   คา่เส่ือมราคา 993,543,806               1,011,430,477            1,076,378,097            

คา่ตดัจาํหน่าย 309,146,230               284,099,473               198,788,431               

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม -                             -                             375,367,356               

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                             -                             134,176,015               

ดอกเบ้ียรับ (164,919,575)             (338,466,613)             (267,816,802)             

ตน้ทุนทางการเงิน 1,402,436,048            1,386,026,215            1,518,453,072            

คา่เผือ่วสัดุสาํรองคลงัลา้สมยั 106,694,319               39,437,780                 65,975,176                 

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การลดมูลคา่นํ้ามนัเช้ือเพลิง (255,093,491)             167,387,246               137,164,623               

   (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง 144,910,927               814,055,563               (546,087,507)             

เงินปันผลรับ (204,719,417)             (212,067,741)             (235,951,209)             

(กําไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 139,849 (122,455,360) 197,417

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษทร่วมและการร่วมคา้ (2,907,196,397)          (1,116,085,296)          (1,284,822,088)          

กําไรจากการตอ่รองราคาซ้ือ -                             -                             (797,292,660)

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้(กลบัรายการ) 863,242,504 1,407,724,577 1,269,377,123

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อคา้ 4,765,276 723,799 (2,113,492)

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - (10,942,000)

ขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - 142,113,794

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินและอ่ืนๆ 24,714,897 32,050,240 (302,661,862)

6,390,216,534            6,368,781,376            7,610,460,352             
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(บาท) (บาท) (บาท)

   การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน

     ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,003,886,404            1,996,962,216            (1,566,348,790)          

ลกูหน้ีการคา้กิจการอ่ืน (82,484,390)               7,725,724                   27,497,492                 

     เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 598,065                      39,390,256                 9,109,958                   

ลกูหน้ีอ่ืน 551,114,072               (154,243,256)             8,658,443                   

ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3,195,549,417            3,427,592,070            3,815,897,701            

     วสัดุสาํรองคลงั (8,463,623)                 485,615,029               (69,582,451)               

     สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 251,940,535               360,998,805               (169,531,668)             

     เจ้าหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (20,329,096)               (27,985,946)               6,940,845                   

เจ้าหน้ีการคา้กิจการอ่ืน (1,431,190,257)          (1,821,990,969)          1,788,630,769            

เจ้าหน้ีอ่ืน (201,613,596)             338,801,746               (196,759,800)             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24,043,735                 20,520,019                 16,461,081                 

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (28,805,148)               (38,060,239)               (109,324,406)             

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,644,465,211            11,004,109,389          11,172,112,083          

     จ่ายภาษีเงินได้ (938,044,324)             (1,747,939,563)          (1,330,557,462)          
 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,706,420,887            9,256,169,826            9,841,554,621             
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(บาท) (บาท) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 170,917,270 347,201,330 257,697,716

รับเงินปันผล 3,298,411,799            1,269,056,693            1,178,979,808            

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,487,231,291)          (132,823,468)             (807,926,126)             

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 587,947                      28,715,279                 5,134,837                   

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (54,236,593)               (31,328,896)               (47,972,031)               

เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนชัว่คราว 911,054,366               (479,514,477)             (1,722,994,296)          

เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (117,314,167)             (1,123,148,492)          (250,000,000)             

เงินให้กูย้ ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง 7,600,000                   -                             -                             

เงินให้กูย้ ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มข้ึน -                             (7,600,000)                 -                             

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มข้ึน -                             -                             (41,299,037)               

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัย่อย -                             -                             (703,435,335)             

เงินสดรับจากการคืนทุนและการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                             -                             118,428,750               

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ (7,708,753,400) (6,132,612,794) (417,275,485)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                             14,025,450                 10,942,000                 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (4,978,964,069)          (6,248,029,375)          (2,419,719,199)          
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 2558 และ 2557

2559 2558 2557

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
(บาท) (บาท) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,388,213,825)          (1,308,726,645)          (1,448,329,712)          

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                             -                             10,040,794                 

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (3,290,934,621)          (3,290,550,459)          (3,290,403,975)          

เงินสดรับจากเจ้าหน้ีตัว๋เงินจ่าย -                             2,700,000,000            4,700,000,000            

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 12,390,000,000          24,880,000,000          17,535,000,000          

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,589,162,213            126,309,581               537,705,641               

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                             2,000,000,000            9,736,500,000            

ชําระคืนเจ้าหน้ีตัว๋เงินจ่าย -                             (5,200,000,000)          (3,750,000,000)          

ชําระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (10,490,000,000)        (25,280,000,000)        (23,433,996,684)        

จ่ายชําระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,106,614)                 (1,521,583)                 (1,406,481)                 

ชําระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (26,177,235)               -                             -                             

ชําระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,200,000,000)          (644,800,901)             -                             

ไถ่ถอนหุ้นกู้ -                             (721,400,000)             (4,961,400,000)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,417,270,082)          (6,740,690,007)          (4,366,290,417)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,310,186,736            (3,732,549,556)          3,055,545,005            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,464,524,521            10,623,059,474          7,437,781,555            

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ินงวด (355,496,353)             574,017,161               112,369,728               

เงินสดของบริษทัย่อยท่ีซ้ือในระหวา่งปี -                             -                             45,700,249                 

เงินสดของบริษทัย่อยท่ีขายในระหวา่งปี -                             -                             (28,334,506)               
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 9,419,214,904            7,464,527,079            10,623,062,031           
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อัตราส่วนทางการเงินของงบการเงินรวม (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน)

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.40              2.23              1.96              

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.84              1.72              1.54              

3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.77              0.67              0.50              

4 อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.93              6.02              5.79              

5 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 61                 60                 62                 

6 อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 6.63              6.38              6.05              

7 ระยะเวลาชําระหน้ี (วนั) 54                 56                 59                 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

8 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 12.52            11.47            12.84           

9 กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (ไมร่วมค่าเช้ือเพลิง) (%) 40.85            30.28            36.03           

10 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 9.81              7.48              9.96              

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

11 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (%) 6.26              4.61              6.09              

12 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรสุทธิเฉล่ีย (%) 49.52            37.50            44.60           

13 อตัราการหมนุของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.15              0.15              0.17              

14 กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (ลา้นบาท) 9,323.54      8,644.78      10,175.05   
15 EBITDA ต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (%) 9.87              9.16              10.70           
16 EBITDA ต่อสินทรัพยถ์าวรเฉล่ีย (%) 66.83            60.48            66.07           

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

17 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.54              0.53              0.57              

18 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชําระคืน

เงินตน้และดอกเบ้ีย (เท่า) 3.27              3.65              1.39              

19 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.19              0.16              0.13              

ข้อมูลต่อหุ้น 

20 มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 42.98            41.51            41.92           
 



          สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
  หนา้ 185 

 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. เหตุการณ์สําคญัใน ปี 2559 

1.1. การเขา้ร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วง

ลาดพร้าว-สาํโรง) 

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯ ไดร่้วมกบับริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซิโน-ไทย 

เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในนามของกิจการร่วมคา้บีเอสอาร์ เพ่ือยื่นขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุนเพ่ือ

ประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(ช่วงแคราย-มีนบุรี) ซ่ึงมีระยะทางรวมทั้งหมด 34.5 กิโลเมตร และโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สําโรง) ซ่ึงมีระยะทางรวมทั้งหมด 30.4 กิโลเมตร ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ

ไทย ("รฟม.") ทั้งน้ี โครงการทั้ง 2 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน (The 

Public-Private Partnership : PPP) 

 วนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 รฟม.ไดแ้จง้ว่ากิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดสําหรับโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีชมพแูละโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองดงักล่าว ซ่ึงในขณะน้ีกิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์ อยูร่ะหวา่งการประชุม

เพ่ือเจรจาต่อรองตามขั้นตอนท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556  

1.2. การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald 

 วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ("RAC") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดล้ง

นามสัญญาซ้ือขายหุน้กบั Port Bajool Pty. Ltd. เพ่ือซ้ือหุน้ Mount Emerald Wind Farm Pty. Ltd. ("Mount Emerald") ใน

ประเทศออสเตรเลียเพ่ิมเติมร้อยละ 50 ในราคา 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยภายหลงัการซ้ือขายแลว้เสร็จ RAC จะถือหุ้น 

Mount Emerald ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงจะเป็นผลใหส้ามารถไดรั้บรายได ้และกาํไรจากโครงการเพ่ิมข้ึน 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 Mount Emerald ไดล้งนามสัญญาทางการเงินเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการพลงังานลม 

Mount Emerald กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งในประเทศออสเตรเลียโดยมีวงเงินกูร้วมทั้งส้ินจาํนวน 258.30 ลา้นเหรียญ 

ออสเตรเลีย 

 ทั้งน้ี โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ตั้งอยูต่อนเหนือของรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

กาํลงัการผลิตติดตั้ง 180 เมกะวตัต ์มูลค่าโครงการประมาณ 400 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และมีกาํหนดการเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชยใ์นปี 2561 

1.3. การเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งจาํนวน 139.13 เมกะวตัต ์

ซ่ึงบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจาํนวน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นกาํลงัการ

ผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ จาํนวน 55.65 เมกะวตัต์ ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 

2559 ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวตั้งอยูใ่นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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1.4. การโอนสิทธิในสัญญาใหบ้ริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 วนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจาํนวน ได้

ดาํเนินการโอนสิทธิในสัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า-นํ้ างึม 2 ให้แก่บริษทั ไฟฟ้านํ้ างึม 2 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ทางตรง (บริษทั เซาทอี์ส เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั) และไดรั้บเงินชดเชยการโอนสิทธิ

ดงักล่าวจากบริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั เป็นจาํนวน 134.71 ลา้นบาทในเดือนเมษายน 2559 

1.5. การขายโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ  

 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจาํนวน ไดด้าํเนินการขายโรงไฟฟ้า

ประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวตัต์และ 3.60 เมกะวตัต์ ตามลาํดบั รวมถึง

ทรัพยสิ์น สัญญา และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งดงักล่าว ใหแ้ก่

บริษทั ยเูอซี เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั เป็นเงินจาํนวน 205 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ไดรั้บ

เงินครบทั้งจาํนวนเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

1.6. การเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนหงสาหน่วยท่ี 3 

 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงบริษทั  

อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้น

ทั้งหมด ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยห์น่วยท่ี 3 เพ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ตามแผนงาน ส่งผลให้ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนหงสาเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยค์รบแลว้ทั้ง 3 หน่วย คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ 

รวม 751.20 เมกะวตัต ์จากกาํลงัการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมดจาํนวน 1,878 เมกะวตัต ์

1.7. การซ้ือหุน้บริษทั EDL-Generation Public Company ในตลาดหลกัทรัพยล์าว 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ("RHIS") ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้

บริษทั EDL-Generation Public Company ("EDL-Gen") ในตลาดหลกัทรัพยล์าวจาํนวน 4.51 ลา้นหุน้ ส่งผลให ้RHIS ถือ

หุน้ใน EDL-Gen ทั้งส้ินจาํนวน 74.92 ลา้นหุน้ (ร้อยละ 4.46ของจาํนวนหุน้) และทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ผา่น

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั และ RHIS เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.11 
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2. รายงานวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

หน่วย : ล้านบาท

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ)  6,287.22          7,206.37          (919.15)           (12.8)       

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ 4,491.34          5,005.33          (513.99)           (10.3)       

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 2,907.20          1,116.09          1,791.11          160.5      

รายไดอ้ื่นๆ 794.30            1,033.44          (239.14)           (23.1)       

รวมรายได้ 14,480.06        14,361.23        118.83            0.8         

ตน้ทนุขาย(ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ) 4,823.45          5,651.59          (828.14)           (14.7)       

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 1,476.04          1,567.21          (91.17)             (5.8)        

ตน้ทนุการเงนิ 1,402.44          1,386.03          16.41              1.2         

ภาษเีงนิได้ 863.24            1,407.73          (544.49)           (38.7)       

รวมคา่ใชจ้า่ย 8,565.17          10,012.56        (1,447.39)         (14.5)       

5,914.89          4,348.67          1,566.22          36.0        

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 93.17              172.95            (79.78)             (46.1)       

กําไร - สว่นของเจา้ของของบรษิทั ก่อนอตัราแลกเปลีย่น 6,008.06          4,521.62          1,486.44          32.9        

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น 157.66            (1,333.75)         1,491.41          111.8      

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั 6,165.72            3,187.87            2,977.85            93.4         

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 4.25               2.20               

ค่าเช้ือเพลิง 36,799.82       44,965.07       

ผลต่าง % ปี 2559 ปี 2558

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2559 มีกาํไรจาํนวน 6,165.72 ลา้นบาท   

(คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 4.25 บาท) เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 3,187.87 ลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรต่อหุน้

เท่ากบั 2.20 บาท) ปรากฏวา่กาํไรเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,977.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.4 โดยมีรายการท่ีเป็นสาระสําคญั 

ดงัน้ี 

2.1. รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 36,799.82 ลา้นบาท)  ปี 2559 จาํนวน 6,287.22 

ลา้นบาท ลดลงจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 44,965.07 ลา้นบาท) ปี 2558 จาํนวน 

7,206.37 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 919.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ลดลงจาํนวน 939.90 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้ามีอตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2559 

ตํ่ากวา่ปี 2558 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
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2.2. รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

 รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงินปี 2559 จาํนวน 4,491.34 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 (5,005.33 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 

513.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

2.3. ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 36,799.82 ลา้นบาท) ปี 2559 จาํนวน 4,823.45 ลา้นบาท 

ลดลงจากตน้ทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 44,965.07 ลา้นบาท) ในปี 2558 จาํนวน 5,651.59 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 828.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขายของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั ลดลงจาํนวน 752.28 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 มีการซ่อมบาํรุงรักษาตามแผนนอ้ยกวา่ปี 2558 

2.4. จากอตัราแลกเปล่ียน 

 ปี 2559 บริษทัฯ รับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 157.66 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2558 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,333.75 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2558 มาจากการแขง็ค่าข้ึน

อยา่งมีสาระสาํคญัของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศอ่ืนๆ มีมูลค่าลดลง

อยา่งมาก 

2.5. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปี 2559 จาํนวน 2,907.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 

(1,116.09 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 1,791.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 160.5โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

2.5.1. บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 

1,467.15 ลา้นบาท และบริษทั ฟูไฟมายน่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ท่ีผลิตและจาํหน่ายถ่านหินให้กบัโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนหงสา มีผลการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 37.5 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 81.61  ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนหงสาไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 ชุดแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558, 2 พฤศจิกายน 

2558 และ 2 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั 

2.5.2. บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 

เพ่ิมข้ึนจาํนวน 95.80 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 ชุดแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 และ วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 

2.5.3. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 74.01 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 

มิถุนายน 2559 

2.5.4. บริษทั สงขลา ไบโอแมส จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 61.92 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน 2558 
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2.6. ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดปี้ 2559 จาํนวน 863.24 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 (1,407.73 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 544.49 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.7 สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2559 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีกาํไรทางภาษีนอ้ยกวา่ปีก่อน ส่งผลให้

ภาษีเงินไดล้ดลงจาํนวน 178.98 ลา้นบาท ประกอบกบัในปี 2558 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ย มีการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 217.69 ลา้นบาท  

3. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

3.1. การวเิคราะห์สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จาํนวน 96,391.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 (92,605.05 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 3,786.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค.58 เพ่ิม(ลด) %

สินทรัพยห์มุนเวยีน 26,303.02 25,983.50 319.52 1.2

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 70,088.07 66,621.55 3,466.52 5.2

รวมสินทรัพย์ 96,391.09 92,605.05 3,786.04 4.1

 

3.1.1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,954.69 ลา้นบาท รายละเอียดช้ีแจงไวใ้นขอ้ 4 ขณะท่ี

เงินลงทุนชัว่คราวลดลงจาํนวน 952.82 ลา้นบาท 

3.1.2. ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงจาํนวน 1,003.88 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากราคาค่าก๊าซ

ธรรมชาติตํ่ากวา่ปีก่อน 

3.1.3. เงินลงทุนในการร่วมคา้ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 7,819.13 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯ จ่าย

ค่าหุน้เพ่ิมและเพ่ิมทุนในบริษทัต่างๆตามสัดส่วนการถือหุน้ ดงัน้ี 

ลา้นบาท

- บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั                    6,910.07

- บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้ านอ้ย จาํกดั                       481.77

- บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั                       209.20

- บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั                       107.71
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3.1.4. ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ ลดลงจาํนวน 3,195.55 ลา้นบาท 

3.2. การวเิคราะห์หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินเป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 33,938.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 (32,185.21 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 1,753.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.59 ณ 31 ธ.ค.58 เพ่ิม(ลด) %

หน้ีสินหมุนเวยีน 10,945.81 11,658.07 (712.26) (6.1)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 22,992.51 20,527.14 2,465.37 12.0

รวมหนีสิ้น 33,938.32 32,185.21 1,753.11 5.4

 

3.2.1. กูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,900 ลา้นบาท เพ่ือการบริหารจดัการสภาพคล่องทาง

การเงิน 

3.2.2. เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืนลดลงจาํนวน 1,432.28 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากราคาค่าก๊าซธรรมชาติตํ่ากวา่

ปีก่อน 

3.2.3. บริษทัฯ จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี จาํนวน 1,200 ลา้นบาท 

3.2.4. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 100 ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย 

3.3. การวเิคราะห์ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 62,452.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(60,419.84 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,032.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

3.3.1. กาํไรสาํหรับปี 2559 จาํนวน 6,165.72 ลา้นบาท  

3.3.2. บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2559 รวมจาํนวน 2.27 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้กาํไร

สะสมลดลงจาํนวน 3,291.50 ลา้นบาท 

3.3.3. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 742.27 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ EDL-Generation Public Company จาํนวน 638.27 ลา้นบาท และผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงินทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 72.82 ลา้นบาท 

3.3.4. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจาํนวน 99.03 ลา้นบาท 
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4. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวน 

9,419.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (7,464.52 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 1,954.69 ลา้นบาท สรุปสาเหตุ

หลกัไดด้งัน้ี 

(ลา้นบาท)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,706.42

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,978.96)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,417.27)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ (355.50)

เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในระหวา่งปี 1,954.69  
4.1. เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 8,706.42 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 

2559 ทาํให้เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 6,390.21 ลา้นบาท ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในดาํเนินงาน

ระหวา่งงวดทาํใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 2,316.21 ลา้นบาท 

4.2. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 4,978.96 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

4.2.1. บริษทัฯ จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนในการร่วมคา้เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 7,708.75 ลา้นบาท โดยลงทุนเพ่ิมในบริษทั 

ไฟฟ้าหงสา จาํกดั และ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั เพ่ิมเติมจาํนวนทั้งส้ิน 6,910.07 ลา้นบาท และ 481.77 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

4.2.2. บริษทัฯ รับเงินปันผลจากการร่วมคา้ บริษทัร่วม และ EDL-Gen รวมทั้งส้ินจาํนวน 3,298.41 ลา้นบาท 

4.3. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,417.27 ลา้นบาท สรุปสาเหตุหลกัไดด้งัน้ี 

4.3.1. บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี เป็นจาํนวน 3,290.93 ลา้นบาท 

4.3.2. บริษทัฯ จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี จาํนวน 1,200 ลา้นบาท  

4.3.3. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จาํกัด เบิกเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 100 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย 
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5. อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น) 

1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.40 2.23

2) กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) (%) 40.85 30.28

3) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 9.81 7.48

4) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (%) 6.26 4.61

5) กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย (EBITDA)  * (ลา้นบาท)

6) EBITDA ต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  (%) 9.87 9.16

7) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.54 0.53

8) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระคืน

เงินตน้สุทธิและดอกเบ้ีย (DSCR) (เท่า)

9) มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 42.98 41.51

*  ไม่รวมการเปล่ียนแปลงของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน       (ล้านบาท) 3,313.03              3,552.83             

9,324 8,645

3.27 3.65

อตัราส่วน ปี 2559 ปี 2558
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 14 ธันวาคม 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให้ นางสุนี รัชตมุทธา เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของนางสุนี รัชตมุทธา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ  ลายมือช่ือแบบยอ่ 

นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
ผู้รับมอบอาํนาจ      

นางสุนี รัชตมุทธา      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    

 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 194 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการ  
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวฒัน์  
ประธานกรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 20 ตุลาคม 2557 
วนัท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ: 21 ธนัวาคม 2558 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
อาย ุ63 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
 ประกาศนียบตัร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015)  
 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011) 
 หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010)  
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (4) 
 2553 - 2557  ประธานกรรมการ  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (3) 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2553 - 2554 ประธานกรรมการ  บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั (4) 
 2552 - 2556 กรรมการและผูว้า่การ กฟผ. (1)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  กฟผ.(1) 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 
2. นายชวน   ศิรินันท์พร 
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 19 ธนัวาคม 2557 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ63 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)   

ประเทศญ่ีปุ่น 
 หลกัสูตรผูน้าํการเปล่ียนแปลงระดบัสูง สถาบนัดาํรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ประกาศนียบตัร กฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง วิทยาลยัการปกครอง 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 
ประสบการณ์การทาํงาน  

 2555 – 2556  อธิบดีกรมการปกครอง 
 2554 – 2555 ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 
 2553 – 2554 ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ กฟผ. (1) 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 
3. นายวฑูิรย์ กุลเจริญวรัิตน์  
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 20 ตุลาคม 2557 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 52 (พ.ศ. 2552) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ

ป้องกนัประเทศ   
 ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 รุ่นท่ี 43 (พ.ศ. 2548) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน  

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 2546-2557  กรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการดา้น         
การพฒันาปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ และโครงการดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

 2555 – 2556 ท่ีปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการป้องกนัและ บรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติและ    
สาธารณภยั สภาผูแ้ทนราษฎร 

 2546 - 2556 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการวตัถุ อนัตราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน: ไม่มี 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ.(1) 
 2557- ปัจจุบนั    อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 
4. นายรัตนชัย นามวงศ์ 
 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 ตุลาคม 2558  
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ60 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ :  0.0005% (ตนเอง 0.005%)  
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลย ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
 ประกาศนียบตัร Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT's Successor Development Program (ESDP) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014 ) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 2556 - 2559 รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. (1) 
 2553 - 2556 ผูช่้วยผูว้า่การวศิวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. (1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 198 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 ท่ีปรึกษา กฟผ. (1) 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 
5. นายสุธน บุญประสงค์ 
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 มกราคม 2558 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
อาย ุ59 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Advanced Management Program สถาบนั Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร การบริหารงานตาํรวจชั้นสูง รุ่นท่ี 27 สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ 
 Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
 ความรู้ดา้นการตลาดการเงินพ่ือการตดัสินใจ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง ศนูยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 Coaching for Success 
 Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change  
 Common Strategy for the Asia Pacific Region : Regional Arrangement for the Emerging Challenges               

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 Incoming Successor Program (ISP) 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 199 

 

 Senior Executive Development Program (Class 2), Foundation for International Human Resource Development 
 EGAT's Executive Development Program (EEDP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 164/2012) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 2553 - 2556  ผูช่้วยผูว้า่การปฎิบติัการระบบส่ง กฟผ. (1) 
 2553  ผูช่้วยผูว้า่การกิจการสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กฟผ. (1)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2556 - ปัจจุบนั     รองผูว้า่การระบบส่ง กฟผ. (1) 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/ การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 
6. นายรัมย์ เหราบัตย์  
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 21 ตุลาคม 2556 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
อาย ุ60 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0010% (ตนเองและคู่สมรส ฝ่ายละ  0.0005%) 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 6/2558 (วพน.6) (พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการ

พลงังาน 
 Leading into the Future Under Strategic Inflection of Change 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 200 

 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
 EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 
 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016) 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 191/2014) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557 – 2558        รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า  กฟผ. (1) 
 2556 - 2557        รองผูว้า่การเช้ือเพลิง กฟผ. (1) 
 2555 - 2556        กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั (3) 
 2554 - 2556         ผูช่้วยผูว้า่การธุรกิจบาํรุงรักษา  กฟผ. (1) 
 2553 - 2554         ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาโยธา กฟผ. (1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty. (2) 
 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2)                                                                       

และบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 
 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) และบริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั (3) 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 201 

 

7. นายชวลติ  พชิาลยั   
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 29 มีนาคม 2557 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ61 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 Master of Arts, Public Administration, Carleton University ประเทศแคนาดา 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (น.ย.ป.) รุ่นท่ี 5 พ.ศ.2558 สาํนกังานศาลปกครอง 
 วฒิุบตัร ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง รุ่นท่ี 24 (พ.ศ.2555) ศนูยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
 The Columbia Senior Executive Program (CSEP 131), Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2554) 
 ปริญญาบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) (พ.ศ. 2551) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง (น.บ.ส.) รุ่นท่ี 39 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016) 
 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 31/2016) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 192/2014) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2558 - 2559 รองปลดักระทรวงพลงังาน 
 2558 – 2559 กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (4) 
 2556 – 2559 กรรมการบริหาร มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 
 2557 - 2558 กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง                                                                                      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั  (มหาชน) (4) 
 2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2556 - 2557 กรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทพ์ลงังาน (นิวเคลียร์) ราชบณัฑิตยสถาน 
 2555 - 2557   ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน  
 2554 - 2555  รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 2549 - 2554   รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 202 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2559 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการสถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) (สบพน.)                   
กระทรวงพลงังาน  

 2557 – ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบทางวิชาการดา้นพลงังานทดแทน สภาวจิยัแห่งชาติ 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
8. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ   
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 13 กมุภาพนัธ์ 2555 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
อาย ุ66 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 International Aviation Management Training Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 ประกาศนียบตัร การกาํกบัดูแลสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจ สถาบนัพฒันากรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ 
การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Thriving in a changing world ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture 
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2/2015) 
 หลกัสูตร Charter Director Course (CDC 9/2015)  
 หลกัสูตร Role of the Chairman (RCP 36/2015)  
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015) 
 หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) 
 หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014) 
 หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012)  
 หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2012) 
 หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 16/2012) 
 หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012) 
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 หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (ACP 40/2012) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 156/2012) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ  
 กรรมการ  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 กรรมการเร่งรัด กาํกบั ติดตามการกูว้กิฤติอุทกภยั จงัหวดันนทบุรี 
 กรรมการบริหารความเส่ียง กฟน. 
 กรรมการพิจารณาแผนงานวสิาหกิจ  กฟน.  
 กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานผูว้า่การ กฟน. 
 กรรมการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
 ผูจ้ดัการกองฝึกนกับิน  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน: ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 กรรมการอาชีพในสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (DIRECTOR-POOL) 
 ครูการบินเคร่ืองฝึกบินจาํลอง ศูนยฝึ์กโรงเรียนการบินกรุงเทพ 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
9. นายวรีะศักดิ์ พึง่รัศมี  
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 8 เมษายน 2559 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ประกาศนียบตัร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.) รุ่นท่ี 9 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 24 (ปรอ.24) วปอ. 2554 วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร 
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 Petroleum Engineering and Operation Drilling and Equipment Engineer, Shell Training Center ประเทศ
เนเธอร์แลนด ์

 Natural Gas Reservoir Engineer, OGCI ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Petroleum Management, IHRDC ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่น 2 กระทรวงพลงังาน 
 หลกัสูตรความรู้กฎหมายปกครองสาํหรับนกับริหาร มูลนิธิวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมทางปกครอง 
 หลกัสูตรการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการพฒันาประเทศ สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 โครงการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี 4 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

สาํนกังาน ก.พ. 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง: ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นท่ี 7 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

สาํนกังาน ก.พ. 
การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี 
ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2558   รองอธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 2557    ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
 2552 - 2557   ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยกีารประกอบกิจการปิโตรเลียม กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2558 – ปัจจุบนั  อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
10. นายประพนธ์ กติจิันทโรภาส 
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 11 เมษายน 2558 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ61 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ประกาศนียบตัร การบริหารสาํหรับนกับริหารระดบักลาง รุ่นท่ี 5 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ประกาศนียบตัร นกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่นท่ี 1 กระทรวงพลงังาน 
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 ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูงผูน้าํท่ีมีวสิัยทศัน์ รุ่นท่ี 43 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
 ประกาศนียบตัร ผูน้าํการเปล่ียนแปลงระดบัสูง (พ.ศ.2553) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 120/2015) 
ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559  ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 
 2557  รองอธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2546 - 2557 ผูอ้าํนวยการสาํนกั สาํนกัพฒันาพลงังานแสงอาทิตย ์กรมพฒันาพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :ไม่มี 
 
11. นายสมัคร เชาวภานันท์ 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 11 เมษายน 2558 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
อาย ุ67 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร เนติบณัฑิตยสภา 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015) 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008) 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007) 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554 – 2557  สมาชิกวฒิุสภา ประธานท่ีปรึกษา 
ฝ่ายการยติุธรรมคณะกรรมาธิการ การยติุธรรมและการตาํรวจ วฒิุสภา และประธาน
กรรมาธิการการยติุธรรมและการตาํรวจ วฒิุสภา 

  กรรมการเนติบณัฑิตยสภาในพระบรมราชูปถมัภ ์
  วทิยากร และอาจารย ์สภาทนายความและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ท่ีปรึกษากรรมการอาํนวยการ สาํนกัฝึกอบรมวชิาวา่ความสภาทนายความ 
  กรรมการสาํนกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั บูรพากอลฟ์ จาํกดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

การตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 อาจารย ์และกรรมการอาํนวยการสาํนกัอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 ท่ีปรึกษากรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทัใหก้บั 

‐ บริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จาํกดั 
‐ บริษทั ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จาํกดั 
‐ บริษทั สยามไวเนอร่ี เทรดด้ิงพลสั จาํกดั 
‐ บริษทั สยามไวเนอร่ี จาํกดั 
‐ บริษทั ทสัคานี วลิล ์จาํกดั 
‐ ประธานท่ีปรึกษา บริษทั AIA จาํกดั (ประเทศไทย) 
‐ บริษทั เซน้ต ์แอนดรูส์ 2000 จาํกดั 
‐ บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จาํกดั 
‐ กลุ่มบริษทั ทอสกานา วลัเล่ จาํกดั 
‐ ท่ีปรึกษากฎหมายสมคัรและเพ่ือน จาํกดั 
‐ บริษทั วงษส์ยามก่อสร้าง จาํกดั 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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12. นางสาวประภา ปูรณโชติ 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
กรรมการตรวจสอบ  
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 กมุภาพนัธ์ 2558 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
อาย ุ62 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.) รุ่นท่ี 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 14 (วตท.14) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม (นมธ.2) สาํนกังานศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 6 (วพน.6) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 14/2016) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 148/2011) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2547- 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสายงานกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ          
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน 

 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 
 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 208 

 

13. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา  
กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธรรมมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 27 มีนาคม 2555 
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
อาย ุ46 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 
 ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business), University of Birmingham                  

สหราชอาณาจกัร 
 อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in Business Administration (International Business),                                

University of Birmingham สหราชอาณาจกัร 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร พฒันาสัมพนัธ์ระดบัผูบ้ริหาร รุ่นท่ี 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 16 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3 (พ.ศ. 2556) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 18  

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 173/2013) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2558 - ปัจจุบนั   สมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
 2551 - ปัจจุบนั   ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั 

  การศึกษาทางอิเลคโทรนิคส์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 2550 - ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั 

  การศึกษาทางอิเลคโทรนิคส์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 2550 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

  สาขาวิชาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั การศึกษาทางอิเลคโทรนิคส์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 2550 - ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั

  การศึกษาทางอิเลคโทรนิคส์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษทัฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 
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รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

1. นายรัมย์ เหราบัตย์  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ผูบ้ริหารสูงสุด) 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 ตุลาคม 2558 
อาย ุ60 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0010% (ตนเองและคู่สมรส ฝ่ายละ 0.0005%) 
การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 6/2558 (วพน.6) (พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการ

พลงังาน 
 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) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016) 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 191/2014) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557 – 2558        รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า  กฟผ. (1) 
 2556 - 2557        รองผูว้า่การเช้ือเพลิง กฟผ. (1) 
 2555 - 2556        กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั (3) 
 2554 - 2556         ผูช่้วยผูว้า่การธุรกิจบาํรุงรักษา  กฟผ. (1) 
 2553 - 2554         ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาโยธา กฟผ. (1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty. (2) 
 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2)                                                                       

และบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 
 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) และบริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั (3) 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ
พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 
 

2. นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2557 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 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 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 17  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Electric Power Development from Swedish Board of Investment and Technical Support (BITS) 

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

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 



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

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

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2554-2559  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (3) 
 2554-2557  กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(2) 
 2553-2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ                                                                   

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2556   กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2553-2556  กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั (3) 
 2553-2556  ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั(2)  
 2549-2556  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั(2) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามดา้นพลงังานทดแทน ภายใตค้ณะกรรมาธิการพลงังาน สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
3. นายภาสกร ดงัสมคัร  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2559 
อาย ุ59 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (พ.ศ. 2557) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
 EGAT New Leader Development Program (ENLP) (พ.ศ. 2557) ประเทศญ่ีปุ่น 



                                  เอกสารแนบ 
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 EGAT Newly-promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
  EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT’s Successor Development Program (ESDP) 
 ดูงานหลกัสูตร Clean Coal Technology Transfer Project : Technical Exchange (พ.ศ. 2555) ประเทศญ่ีปุ่น 
 ดูงาน EGAT Director Development Program (EDDP) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ดูงาน EGAT’s Successor Development Program (ESDP) สหราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรประจาํวทิยาลยัการทพับก (พ.ศ. 2548) สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2556-2558  ผูช่้วยผูว้า่การพฒันา และแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ.(1) 
 2554-2556  ผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ.(1) 
 2553-2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาและแผนงานโครงการ กฟผ.(1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
4. นายสมนึก จินดาทรัพย์  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2557 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0005% (ตนเอง 0 ;  คู่สมรส 0.0005%) 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 6 (วพน.6) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556) 
 ประกาศนียบตัร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556) 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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 ประกาศนียบตัร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ                             
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc.             

(พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557-2559  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

 2557-2559  ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั (2)                                                                     
  และบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (2) 

 2557   ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 
 2556-2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 
 2556   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2554-2556  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั (2) 
  2554-2556  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั(2) 
 2552-2556  กรรมการบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั(3) 
 2552-2555  กรรมการบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั(2) 
 2549-2554 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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5. นายวุฒิชัย ตันกรุานันท์  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2555 
อาย ุ50 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงัและอิเลคทรอนิคส์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 22 (วตท.22) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP 103/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556) 
 ประกาศนียบตัร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557  กรรมการบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั(3) 
 2556-2557  กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั(2) 
 2544-2555  Deputy Chief Financial Officer บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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6.  นายประยุทธ ธงสุวรรณ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 กนัยายน 2557 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร Financial Statements for Directors (FSD) (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

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

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557   กรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิลเอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(3)                                                      

  และบริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั(3) 
 2553-2555 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2555-2557  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั(3) 
 2553-2557  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั(2) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 216 

 

7.  นางสุนี รัชตมุทธา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มิถุนายน 2554 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร Director Certif ication Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุสรักษาการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน                                      

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 217 

 

8.  นางสาวเรวดี ศรีคงยศ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2557 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Fixed Income Primer Program (Lehman Brothers) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2553-2556      ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2556-2557      ผูอ้าํนวยการฝ่าย ปฏิบติัหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั(3) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
9.  นางสุพตัรา ทองกาญจน์ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 กนัยายน 2558 
อาย ุ56 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0003% (ตนเอง 0.0003%) 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารภาษีชั้นสูงระหวา่งประเทศ โรงเรียนภาษี 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบญัชี 

 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 218 

 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557-2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)                         

  ทาํหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 
 2557   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2556-2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2555-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ี Chief Financial Officer บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 
 2554-2555  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
10.  นางนิสาลกัษณ์ มุ่งพาลชล 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2557 
อาย ุ48 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0029%  (ตนเอง 0 ;  คู่สมรส 0.0029%) 
การศึกษา 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บญัชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (การบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 โครงการประกาศนียบตัร CFO รุ่นท่ี 13 สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557   ผูอ้าํนวยการฝ่ายและรักษาการ ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชีบริษทัในเครือ 

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2554   ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนประมวลบญัชีบริษทัในเครือ  

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2554   ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวางแผนการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 



                                  เอกสารแนบ 

 
  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 219 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 
11.  นางสาวจตุพร เลาหพบูิลรัตนา 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2559 
อาย ุ45 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer รุ่นท่ี 13 สภาวิชาชีพบญัชี 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร Tax Planning for The Boss สถาบนัการบริหารและจิตวทิยา 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2558-2559  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส รักษาการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี                                                       

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2557-2558  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวางแผนการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2555-2557  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ทาํหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน                       

  บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั(3) 
 2554-2555  ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชีและรักษาการ ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชี  

  บริษทัในเครือ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
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D,CEO CBD1 CBD2 CAW CFO EVP EVP SVP VP VP VP

1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด DD D

2 บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด DD D D

3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด DD D,MD D

4 บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จํากัด DD D

5 บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จํากัด D

6 บริษัท พีบีไบโอแมส จํากัด D

7 บริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด D

8 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด DD DD D,MD

9 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จํากัด D D

10 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด D D

11 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด DD D D

12 Mount Emerald Wind Farm Pty. D D

13 บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด D D

14 RATCH China Power Limited

15 บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด DD D D

16 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด DD D

17 บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากัด D

บริ
ษัท

ย่อ
ย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

ในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนในประเทศ

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท
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18 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

19 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด DD

20 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด D

21 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด D

22 บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด D

23 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด

24 บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด

25 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด

26 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด

27 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด

28 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด

29 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด D D

30 บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด D D

31 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด DD D D D

32 บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด

33 บริษัทไฟฟ้า เซเปียน - เซนํ้าน้อย จํากัด DD

34 บริษัท เคเค เพาเวอร์ จํากัด

35 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด

36 บริษัท สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด

37 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด

38 บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด DD D D D

กิจ
กา
รที่

คว
บคุ

มร่
วม

กัน
แล
ะบ

ริษั
ทร่

วม

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

ในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนในประเทศ

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท
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หมายเหตุ  

ไม่มีกรรมการของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ยกเวน้นายรัมย ์เหราบตัย ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
DD = ประธานกรรมการ 
D = กรรมการ  
CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
CBD1=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  
CBD2 = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2  
CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  

EVP = ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการ  
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  
1. นายรัมย์ เหราบัตย์  

ประธานกรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตุลาคม 2558 

อาย ุ60 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0010% (ตนเองและคู่สมรส ฝ่ายละ 0.0005%) 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 6/2558 (วพน.6) (พ.ศ.2558) สถาบนั

วทิยาการพลงังาน 
 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) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP 191/2014) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 – 2558        รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2556 - 2557        รองผูว้า่การเช้ือเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2555 - 2556        กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั (3) 
 2554 - 2556         ผูช่้วยผูว้า่การธุรกิจบาํรุงรักษา  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2553 - 2554         ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
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การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty.(2) 
 2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

   และบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 
 2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) และบริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั (3) 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ

พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

2. นางศิริพร เหลอืงนวล 

กรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 24 เมษายน 2550 

อาย ุ57 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท Master of Business Administration  จาก Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 การพฒันาผูน้าํคล่ืนลกูใหม่ในวงราชการไทย สาํนกังาน ก.พ. 
 Promotional of Capital Market, Korea Stock Market, South Korea 
 Financial and Accounting for Non-Financial Manager, The Wharton School, USA 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร TLCA  Executive Development  Program  (EDP4) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.8)  สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD, Switzerland  
 ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 55 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 18 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัร Directors Certification Program  (DCP72/2006 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU3/2015) สมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษทัไทย 
 



                เอกสารแนบ 

 
 (1)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 225 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2558  รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 2557  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2556-2557 กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั  (มหาชน) 
 2554-2556 กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จาํกดั 
 2554-2555 กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 2553-2554 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหลกัทรัพยข์องรัฐ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

  กระทรวงการคลงั 
 2551-2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
 2545-2549 กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั(2) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน  

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

  ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาการคลงั กระทรวงการคลงั  
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 

 

3. นายถาวร งามกนกวรรณ 

กรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 19 มกราคม 2559 

อาย ุ58 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก รุ่นท่ี 58 วทิยาลยัการทพับก 
 EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP) 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 



                เอกสารแนบ 

 
 (1)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 226 

 

 EGAT Director Development Program (EDDP) 
การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program  (DAP-EGAT)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program   (DCP 224/2016 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 2557  ผูช่้วยวา่การเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2556  ผูช่้วยผูว้า่การบริหารเช้ือเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรมแหล่งพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2553  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและการบริหารเหมืองแม่เมาะ-วชิาการ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 2558 – ปัจจุบนั รองผูว้า่การเช้ือเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1)  
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ

พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

4. นายววิฒัน์ ชาญเชิงพานิช 

กรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 19 มกราคม 2559 

อาย ุ59 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0005% (ตนเอง 0.0005%) 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ.2557) 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 



                เอกสารแนบ 

 
 (1)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 227 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2559 ผูช่้วยผูว้า่การชุมชนสัมพนัธ์และส่ิงแวดลอ้มโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2556 ผูช่้วยผูว้า่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสร้างพลงัความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 2554 ผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดท่ี 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน  

 2555 รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1)  
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั กฟผ. ซ่ึงถือเป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการ

พิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

5. นายอธิปัตย์ บํารุง 

กรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 19 มีนาคม 2556 

อาย ุ59 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ  ประเทศญ่ีปุ่น 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัโกเบ ประเทศญ่ีปุ่น 
 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัโกเบ ประเทศญ่ีปุ่น 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
 หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2553 

การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554-2559 ผูต้รวจราชการ สาํนกังานปลดั กระทรวงพลงังาน (4) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

 

 



                เอกสารแนบ 

 
 (1)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 228 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน  

 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน)  
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 

 

6. นายธงรบ ด่านอาํไพ 

กรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 29 มีนาคม 2558 

อาย ุ58 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิตไทย (นบท. รุ่นท่ี 33) 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 23 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ 57) 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCOT  รุ่นท่ี 5) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ประกาศนียบตัร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ระงบั ขอ้พิพาทและแกไ้ขวกิฤตการณ์ รุ่นท่ี 1 สาํนกังาน

อนุญาโตตุลาการ 
 ประกาศนียบตัรนกัปกครอง  (รุ่นท่ี 1)  เนติบณัฑิตยสภา 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. รุ่นท่ี 10) 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง เศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ (ปศส. รุ่นท่ี3) 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

พระปกเกลา้ (ปรม. รุ่นท่ี 9) 
การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP 193/2014 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2559 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

 2557-2558 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จาํกดั  (มหาชน) 



                เอกสารแนบ 
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 2556 กรรมการ รักษาการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 2544-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ ไทย ลีเกิล คอร์ปปอเรชัน่ จาํกดั 
 2535-2556 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอม็ไทย คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร่ิง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน: ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน  

 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในองคก์ารคลงัสินคา้  (อคส.) กระทรวงพาณิชย ์ 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 

 

7. นายสมนึก จินดาทรัพย์  
กรรมการ 
วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง: 19 มีนาคม 2556 
อาย ุ58 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0005% (ตนเอง 0 ;  คู่สมรส 0.0005%) 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 6 (วพน.6) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556) 
 ประกาศนียบตัร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556) 
 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ                             

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร ผูบ้ริหารระดบัสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัร ASEAN Executive Program, General Electric International Operation Company, Inc.             

(พ.ศ. 2548) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 



                เอกสารแนบ 
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ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557-2559  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 
 2557-2559  ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั (2)                                                                     

  และบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั (2) 
 2557   ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 
 2556-2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 
 2556   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2554-2556  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั (2) 
  2554-2556  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั(2) 
 2552-2556  กรรมการบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั(3) 
 2552-2555  กรรมการบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั(2) 
 2549-2554 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 220-222 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                เอกสารแนบ 
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8. นายนิมติร เลก็เจริญสุข 

กรรมการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 31 สิงหาคม 2559 

อาย ุ55 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0007% 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program (SEP21) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (2550) 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.13) สถาบนัพระปกเกลา้ 

(2557)  
การอบรม/สัมมนาทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ี รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรีโฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน) 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ทาํหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั(3) 
 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั(3) 
 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบุรี จาํกดั(2) 
 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2549 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
 2547 ผูจ้ดัการส่วนพสัดุ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
 2543 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
 2527-2543 หวัหนา้แผนกบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองวดั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน 

 ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2)                                     
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 

 
 



                เอกสารแนบ 
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ผู้บริหาร  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  
1. นายนิมติร เลก็เจริญสุข 
กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 31 สิงหาคม 2559 

อาย ุ55 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : 0.0007% 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program (SEP21) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (2550) 
การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ  

 ประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.13) สถาบนัพระปกเกลา้ 
(2557)  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ี รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรีโฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน) 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ทาํหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั(3) 
 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั(3) 
 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบุรี จาํกดั(2) 
 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2549 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
 2547 ผูจ้ดัการส่วนพสัดุ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
 2543 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั(2) 
 2527-2543 หวัหนา้แผนกบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองวดั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน 

 ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2)                                     
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 



                เอกสารแนบ 
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2. นายพยตั  ชินวไิล 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560 

อาย ุ49 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต เคร่ืองมือวดัคุม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 14  วปอ. 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2555 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2549 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา อาวโุส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2547 ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2543 วศิวกรส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
  วศิวกรแผนกระบบควบคุมการเผาไหมแ้ละผลิตไอนํ้า กองควบคุมและเคร่ืองมือ ฝ่ายบาํรุงรักษาไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                เอกสารแนบ 
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3. นายณัฐพร ศรีสิงห์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์  อาวโุส                       

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มิถุนายน 2557 

อาย ุ59 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ  

 Diploma in Project Management and Project Administration, Akademie Klausenhof, Germany 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2550 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นท่ี (พิษณุโลก) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 

 

4. นายพรชัย  จํานงค์เดช 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบริหารและการเงิน                  

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มีนาคม 2558 

อาย ุ56 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท Master of Public Administration สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ  

 วฒิุบตัร Certified Professional Internal Auditor สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ประกาศนียบตัร Pre Certified Internal Auditor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer  สภาวชิาชีพบญัชี 



                เอกสารแนบ 
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 ประกาศนียบตัร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 SENIOR EXECUTIVE PROGRAM  SASIN 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)       
 2551-2552 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)                
 2549-2551 ผูจ้ดัการส่วนบริหารความเส่ียง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)       
 2546-2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)       

 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี

รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 

 

5. นายคงคา  คูณพนัธ์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

วนัท่ีเร่ิมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560 

อาย ุ44 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทีสํ่าคัญ 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ไฟฟ้ากาํลงั) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้ากาํลงั)สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2555 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย อาวโุส ฝ่ายวางแผนการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2553 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ปฏิบติังานท่ีโรงไฟฟ้านํ้างึม 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2550 ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2549 รักษาการ ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2548 พนกังานวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2543 พนกังานวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 
 2542 วศิวกรแผนกประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1) 
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
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วศิวกรระดบั14 รองผูว้า่การเชื้อเพลิง
รองผูว้า่การพฒันา

โรงไฟฟ้า

1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด DD D D D D D D D, MD VP SVP SVP VP

2 บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด

3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด

4 บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จํากัด

5 บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จํากัด

6 บริษัท พีบีไบโอแมส จํากัด

7 บริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด

8 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด

9 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จํากัด

10 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จํากัด

11 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด

12 Mount Emerald Wind Farm Pty.

13 บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด

14 RATCH China Power Limited

15 บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด

16 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด

17 บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากัด

บริ
ษัท

ย่อ
ย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

ในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนในประเทศ

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท
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18 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

19 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

20 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด

21 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด

22 บริษัท โซลาร์ต้า จํากัด

23 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จํากัด

24 บริษัท เค.อาร์.ทู จํากัด

25 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด

26 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด

27 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด

28 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด

29 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

30 บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด

31 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด

32 บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จํากัด

33 บริษัทไฟฟ้า เซเปียน - เซนํ้าน้อย จํากัด

34 บริษัท เคเค เพาเวอร์ จํากัด

35 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากัด

36 บริษัท สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด

37 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด

38 บริษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด

กิจ
กา
รที่

คว
บคุ

มร่
วม

กัน
แล
ะบ

ริษั
ทร่

วม

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

ในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนในประเทศ

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท
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หมายเหตุ  

DD = ประธานกรรมการ 
D = กรรมการ  
CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
CBD1=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  
CBD2 = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2  
CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  

EVP = ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

(Compliance) 

1.  นางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
วนัทีเ่ร่ิมดาํรงตาํแหน่ง 
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: 1 ม.ค. 2558 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: 1 ต.ค. 2558 
อาย ุ50 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 20/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 36/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 72/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 18/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 ประกาศนียบตัร ความเส่ียงและการกาํกบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร กระดาษทาํการเพ่ือการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร สภาวิชาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Financial Risk สถาบนัการบริหารและจิตวทิยา 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Pre Certif ied Internal Auditor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัร โครงการพฒันาผูบ้ริหาร (Mini MBA) รุ่นท่ี 64 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2557  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ทาํหนา้ท่ี Director Finance & Accounting บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั 
  2554-2556  ผูจ้ดัการส่วน ทาํหนา้ท่ี Director Finance & Accounting บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั 
 2552-2554  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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2.  นายสมหมาย ภูษณชาคร 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาวโุส สาํนกังานเลขานุการบริษทั 
เลขานุการบริษทั  
วนัทีเ่ร่ิมดาํรงตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาวโุส สาํนกังานเลขานุการบริษทั: 1 ก.ย. 2558 
เลขานุการบริษทั: 19 ม.ค. 2559 
อาย ุ52 ปี 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ : ไม่มี 
การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสํ่าคัญ 

 ประกาศนียบตัร Chief Financial Off icer สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Leadership Assessment & Development Program (พ.ศ. 2556) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Leading with the Speed of Trust (พ.ศ. 2556) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 2557-2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
  2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2550-2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2554-2555  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 
 2553-2555  กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทั 

อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
  2552-2555  กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 กรรมการบริษทั RATCH China Power Limited 
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทฯ/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 เกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ  

-ไม่มี- 

 

 


