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ส่วนท ี1  

การประกอบธุรกจิ 

 

วสิัยทศัน์ 

 เป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชนันาํ ทีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พนัธกิจ 

 สร้างมูลค่าเพมิแก่ผูถื้อหุน้ โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเนือง  

 มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน และการพฒันาโครงการตามมาตรฐานสากล 

 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและยงัยนื และปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

และกฎหมายทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 สร้างบรรยากาศการทาํงานทีน่าพึงพอใจและมนัคง รวมทงัสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน 

 สนบัสนุนความมนัคงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย 

 แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ เพอืสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหก้บัผูถื้อหุ้น 

เป้าหมาย 

 เพือเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวภายในปี 2566 

 เพิมกาํลงัการผลิตเป็น 10,000 เมกะวตัต ์หรือเทียบเท่า 

 รักษาสัดส่วนรายไดจ้ากในประเทศไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 60 ของรายไดร้วมทงัหมด 

 เพิมกาํลงัการผลิตในพลงังานทดแทนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 20 ของกาํลงัผลิตรวมของบริษทั  ทงัในและต่างประเทศ 

 เป็นองคก์รทีบริหารดว้ยหลกัการ High Performance Organization 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 

 บริหารสินทรัพยที์มีอยูใ่หไ้ดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

 มุ่งเนน้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภมิูภาคทีบริษทัดาํเนินธุรกิจอยู ่

 แสวงหาพนัธมิตรเพอืขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ 

 สร้างมูลค่าเพมิโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจทีเกียวเนือง 

 เสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถภายในองคก์ร 
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ค่านิยมองคก์าร 

 Reliability ความน่าเชือถือ   

 Accountability ความรับผิดชอบ 

 Trust ความเชือมนัและความไวว้างใจ    

 Challenge ความทา้ทาย   

 Happiness ความสุขในองคก์ร  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 ทีเริมมีสัญญาณการฟืนตวัทีชดัเจนขึน โดยสามารถขยายตวัได้

มากกวา่ร้อยละ 3 เพิมขึนจากปีก่อนหนา้และขยายตวัไดดี้กวา่ทีคาดการณ์ไว ้สอดคลอ้งกบัการบริโภคภาคเอกชนทีมีการ

ขยายตวัอยา่งต่อเนือง สาํหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2561 สาํนักงานเศรษฐกิจการคลงัคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัได้

อยา่งต่อเนืองทีร้อยละ 3.8 โดยสิงหนึงทีสะทอ้นภาพความเชือมนัของนักลงทุนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมคือความเคลือนไหว

ของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ในปี 2560 ทีเติบโตขึนจากปี 2559 มากกวา่ร้อยละ 13 และสามารถ

ทาํสถิติทีระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในวนัเปิดทาํการวนัแรกของปี 2561 และสูงสุดในรอบ 43 ปีนบัตงัแต่เปิดทาํการซือ

ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการประกาศรายชือหลกัทรัพยที์ใชส้าํหรับคาํนวณดชันี SET50 และ SET100 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 16 มิถุนายน 2560 ส่งผลให้หลกัทรัพย ์“RATCH” ของบริษทัไดรั้บการ

คดัเลือกใหเ้ป็นส่วนหนึงของหลกัทรัพยที์ใชใ้นการคาํนวณดชันีทงั SET50 และ SET100 นอกจากนีบริษทัยงัไดรั้บรางวลั

หุน้ยงัยนื ประจาํปี 2560 (Thailand Sustainability Investment 2017) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อเนืองเป็นปีที 

3ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเชือมนัและความแขง็แกร่งของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอีกทางหนึง 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงแน่วแน่ทีจะเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถภายในองค์กรเพือความเจริญเติบโต

อยา่งต่อเนืองทีจะกา้วสู่การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชนันาํทีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกลยทุธ์

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการเพมิมูลค่าของกิจการให้เติบโตอยา่งต่อเนือง บริหารสินทรัพยที์มี

อยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ และพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี บริษทัยงัมี          

กลยทุธ์ในการแสวงหาพนัธมิตรเพือขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดและแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจ

เกียวเนืองอืนๆ เพอืสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเนือง ซึงถือเป็นการสร้างมูลค่าเพมิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นอยา่งยงัยืน

อีกดว้ย 

ในปี 2560 บริษทัมีโรงไฟฟ้าทีสามารถเดินเครืองผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้กว่า 6,496 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย

โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด ์โรงไฟฟ้า

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 และ 3 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ตา้ โรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์โคราช 3 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส รวมทงั โรงไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงันาํ-นาํงึม 2 และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลงังานลมในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี บริษทัยงัมีธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ อาทิ ธุรกิจ

ให้บริการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยบริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั และบริษทั ราช-ลาว 
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เซอร์วิส จาํกดั ซึงโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนืองทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัในปี 2560 เป็นจาํนวน

รวมทงัสิน 45,573 ลา้นบาท 

นอกจากนี ปัจจุบนับริษทัยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนืองทีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา

ซึงคิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตงัรวมทงัสินเทียบเท่ากบัอีก 884 เมกะวตัต์ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount 

Emerald โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ Collinsville และการเสริมการให้บริการกูคื้นระบบโรงไฟฟ้า Kemerton 

ในประเทศออสเตรเลีย ซึงมีกาํหนดแลว้เสร็จและจะเริมเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา         

เซเปียน-เซนาํนอ้ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจน            

เนอเรชนัในจงัหวดัราชบุรี มีกาํหนดแลว้เสร็จและจะเริมเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

(ช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) กาํหนดแลว้เสร็จและจะเริมให้บริการไดใ้นปี 2564 โครงการ

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการโรงไฟฟ้า พลงัความร้อนร่วม Riau ใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กาํหนดแลว้เสร็จและจะเริมเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564 

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 บริษทัยงัคงสามารถสร้างผลกาํไรไดเ้ป็นทีน่าพอใจอยา่งต่อเนืองซึงแสดงให้

เห็นถึงศักยภาพในการลงทุนในโครงการทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความรอบคอบและเสริมสร้างสถานะ

การเงินทีแขง็แกร่ง โดยปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทงัสิน 46,438 ลา้นบาท และมีกาํไรสาํหรับปีเป็นจาํนวน 

6,107 ลา้นบาท ซึงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปีทีผา่นมา 

สิงหนึงทีสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินทีแข็งแกร่งและการลงทุนทีรอบคอบและระมัดระวงั ได้แก่ การ

ประกาศคงอนัดบัเครดิตองค์กรของบริษทัโดยบริษทั ทริสเรทติง จาํกัด ทีระดับ “AAA” ด้วยแนวโน้มอนัดบัเครดิต 

“Stable” หรือ “คงที” การคงอนัดบัเครดิตองคก์รทีระดบั “AAA” ซึงเป็นอนัดบัเครดิตองคก์รสูงสุด สะทอ้นถึงสถานะผูน้าํ

ของบริษทัในการเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีสุดของประเทศ มีกระแสเงินสดทีแน่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า

ต่างๆ มีผูซื้อไฟฟ้าทีมีความน่าเชือถือทางการเงินรวมถึงการมีความสัมพนัธ์ทีแข็งแกร่งกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) นอกจากนีแนวโน้มอนัดบัเครดิต“Stable” หรือ “คงที” ยงัคงสะทอ้นถึงความคาดหมายว่าบริษทัจะไดรั้บ

กระแสเงินสดทีแน่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าทีมีสัญญาซือขายไฟฟ้าระยะยาวและคาดว่าบริษทัจะมีอตัราส่วนเงินกู ้

รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทัอยูใ่นระดบัเหมาะสมเมือพิจารณาจากแผนการเติบโตและการลงทุนโดยภาพรวมของ

บริษทั 

ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทัยงัคงยึดมนับนหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนืองโดย

คาํนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยงัยืนประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึงมี

คุณธรรม จริยธรรม ซือสัตย ์โปร่งใสและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยสะทอ้นให้เห็นได้จากการ

ประกาศผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ตามโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการ

บริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) โดยความร่วมมือ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทยซึงบริษทัไดรั้บการประเมินทีระดบั “ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลียโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 93 ซึงสูงกวา่

คะแนนเฉลียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมทีร้อยละ 80 จากจาํนวนบริษทัจดทะเบียนทีเขา้ร่วมโครงการฯ ทงัสินรวม 620 

บริษทั และไดรั้บรางวลัรายงานความยงัยนืดีเด่นประจาํปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) จาก CSR Club สมาคม

บริษทัจดทะเบียนไทย และการสนบัสนุนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนั

ไทยพฒัน์ ต่อเนืองเป็นปีที 5 
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ดา้นการดูแลสังคมและสิงแวดลอ้ม บริษัทยงัคงให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนืองในทุกมิติผ่าน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษป่์าป่ารักชุมชน โครงการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนและความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมโครงการพลงังานชุมชน โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวยั 

สร้างไทยแขง็แรง โครงการภมุรี พลงัสตรี...พลงัรักษสิ์งแวดลอ้ม และกิจกรรมพนกังานจิตอาสา เป็นตน้ ซึงโครงการต่างๆ 

เหล่านีครอบคลุมตงัแต่การอนุรักษพ์ลงังาน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การสนบัสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพอืรักษา

แหล่งกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั และการสร้าง

ความตระหนกัรู้เกียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแก่เยาวชน รวมถึงการปลูกฝังให้พนกังานมีจิตสาํนึกการแบ่งปัน

และการทาํงานสาธารณประโยชน์เพือตอบแทนสงัคม เป็นตน้ 

1.1. การเปลยีนแปลงและพฒันาการทสํีาคญัในปี 

เดือนเมษายน 2560 

- บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั PT Medco Power Sentral Sumatera โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 

ตามลาํดบัเพอืพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยไดร่้วมกนัจดัตงับริษทัร่วม

ทุน คือ PT Medco Ratch Power Riau และลงนามสัญญาสําคญั ไดแ้ก่ สัญญาผูส้นับสนุนระหวา่ง PT Medco Power 

Indonesia และบริษทั และสญัญาซือขายไฟฟ้าระหวา่งฝ่ายผูซื้อคือ PT PLN (PERSERO) และฝ่ายผูข้ายคือ PT Medco Ratch 

Power Riau เมือวนัที 7 เมษายน 2560 

- บริษทัและบริษทัร่วมทุนในนาม “กิจการร่วมคา้บีเอสอาร์”ซึงประกอบด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี          

โฮลดิง จากดั (มหาชน) (“บริษทั”) บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน)(“BTS”) และบริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง

แอนดค์อนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) (“STEC”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10, 75และ 15 ตามลาํดบั ไดร่้วมกนัจดัตงับริษทั

ร่วมทุน 2 บริษทัคือ บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั และบริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั เมือวนัที 12 

มิถุนายน 2560 และบริษทัร่วมทุนทงัสองไดล้งนามสัญญาร่วมลงทุนและขอ้ผูกพนัเกียวกบัส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีชมพ ู(ช่วงแคราย-มีนบุรี ) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) เมือวนัที 16 มิถุนายน 2560 ตามทีไดเ้ปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ

มาโดยลาํดบั และจะดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามกระบวนการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวขอ้งต่อไป 

เดือนพฤษภาคม 2560 

- RATCH-Australia Collinsville Solar PV Pty Ltd. บริษทัยอ่ยของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั บรรลุขอ้ตกลงและลงนามสญัญาทางการเงินกบั Clean Energy Finance Corporation วงเงินกูจ้าํนวนประมาณ 57 ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย เพอืนาํเงินไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ประเทศออสเตรเลีย 

เดือนสิงหาคม 2560 

- บริษัท ราชบุรีพลงังาน จาํกัด และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จาํกัด 

ดาํเนินการขายหุ้นสามญัทีถืออยูท่งัหมดร้อยละ 60 ในบริษทัโอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จาํกดั (จาํนวน 1,260,000 หุ้นมูลค่า

หุ้นละ 10 บาท ชาํระค่าหุ้นร้อยละ 100 จาํนวน 60,000 หุ้น และชาํระค่าหุ้นร้อยละ 75 จาํนวน 1,200,000 หุ้น) และบริษทั 

อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั (จาํนวน 9,510,060 หุน้ ชาํระค่าหุน้ร้อยละ 100 เป็นเงินเหรียญสิงคโปร์

จาํนวน 60 หุ้น และเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 9,510,000 หุ้น) ให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมคือ บริษทั พรีเมียร์ โซลูชนั จาํกดั และ
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บริษทั เชาว ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ตามลาํดบั รวมเป็นเงินทงัสินเทียบเท่าประมาณ 354.50 ลา้นบาท ซึงเป็นราคาตาม

มูลค่าทุนจดทะเบียนทีชาํระแลว้ บวกค่าเสียโอกาสจาํนวน 10 ลา้นบาท ตามทีตกลงกัน โดยการขายหุ้นดงักล่าวเป็นการ

ยกเลิกการร่วมทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Iwaki-Fukushima และ Ueda ในประเทศญีปุ่น 

เดือนกนัยายน 2560 

- บริษทั ไตรเอนเนอจี จาํกดั จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเลิกกิจการ 

เดือนตุลาคม 2560 

- บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพมิทุนครบเตม็จาํนวน 1,231 ลา้นบาท ส่งผลให้

มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ครบเตม็จาํนวน 1,331 ลา้นบาทหรือร้อยละ 100 โดยไดท้ยอยเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมทุนตามภารกิจ

ความจาํเป็นในการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชนัตามแผนงานมาเป็น

ระยะตงัแต่เดือนกนัยายน 2559 ซึงคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 35 หรือเป็นเงิน

จาํนวน 465.85 ลา้นบาท (จาํนวน 46.585 ลา้นหุน้) 

- RATCH-Australia Kemerton Pty Ltd. ไดล้งนามสัญญาเสริมการให้บริหารกู้คืนระบบโรงไฟฟ้า 

Kemerton ประเทศออสเตรเลีย กบั Electricity Generation and Retail Corporation Trading as Synergy เพือร่วมกัน 

ใหบ้ริการเสริมการกูคื้นระบบแก่ Australian Energy Market Operator ระยะเวลา 10 ปี ดาํเนินการในลกัษณะสัญญาประกนั

ความรับผิดชอบซึงกันและกนัระหว่าง RATCH-Australia Kemerton Pty Ltd กบั Electricity Generation and Retail 

Corporation Trading as Synergy และระหวา่ง Electricity Generation and Retail Corporation Trading as Synergy กบั 

Australian Energy Market Operator การเสริมการใหบ้ริการกูคื้นระบบเป็นการเพิมมูลค่าสินทรัพยใ์ห้แก่โรงไฟฟ้าโดยการ

ติดตงัชุดกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนตดี์เซลขนาด 1,760 กิโลวตัต ์จาํนวน 4 ชุด ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัรวม 7 เมกะวตัต ์คาดวา่

จะเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในเดือนธนัวาคม 2561 ซึงจะส่งผลให้ RATCH-Australia Kemerton Pty Ltd มีรายไดจ้ากค่า

ความพร้อมจ่ายจากส่วนของบริการเสริมเพมิขึน 

เดือนธันวาคม 2560 

- บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหบ้ริการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนหงสา กบั กฟผ. (ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั) เพือสนบัสนุนบุคลากรงานเดินเครืองและบาํรุงรักษามูลค่า

สัญญาเป็นเงิน 135 ลา้นบาท ระยะเวลา 35 เดือน ตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2560 และสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2563 กาํหนดชาํระ

ค่าบริการเป็นรายเดือนถือเป็นการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัประเภทรายการธุรกิจปกติทีมีเงือนไขทางการคา้โดยทวัไป 

โดยคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบการเขา้ทาํรายการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี ในทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัในวาระทีเกียวกบัเรืองนี กรรมการผูแ้ทน กฟผ. ซึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัและเป็นบุคคลทีเกียว

โยงกนัไม่ไดเ้ขา้ร่วมในทีประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง 

เดือนมกราคม 2561 

- บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัร่วมทุนในราชอาณาจกัรกมัพูชา ทีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจด

ทะเบียนทีออกและเรียกชาํระแลว้ทงัหมด ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและชาํระบญัชีตามกฎหมายของราชอาณาจกัรกมัพูชา

เรียบร้อยแลว้ เนืองจากบริษทัร่วมทุนดงักล่าว ไม่มีการทาํธุรกรรมใดๆ และการเลิกบริษทัร่วมทุนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานของบริษทัแต่อยา่งใด 
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1.2. โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท 

 

1.3. ความสัมพันธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังานไฟฟ้า  

และธุรกิจทีเกียวเนือง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

45 และผูล้งทุนทวัไป คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55   

กฟผ.  เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ที

ดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าในประเทศและประเทศใกลเ้คียง และธุรกิจอืน ที

รวมถึงการลงทุนกบับุคคลอืนเพอืดาํเนินกิจการดงักล่าวภายใตพ้ระราชบญัญตัิ กฟผ. โดยมีบริษทัในเครือจาํนวน 5 บริษทั 

ดงันี 



          สว่นท ี1 การประกอบธุรกิจ 

 

  หนา้ 7 

 

 

ทีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจที กฟผ. เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นและมีลักษณะธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกนักบับริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  จึงทาํให้ในบางครังเกิดภาวะการแข่งขนักนัเองในการเขา้ร่วม

พฒันาโครงการของกลุ่มธุรกิจ ตวัอยา่งเช่น กรณีการเขา้ร่วมประมูลไอพีพ ีเมือตน้ปี 2556 เป็นตน้ จึงทาํให้ กฟผ. ปรับเปลียน

ทิศทางในอนาคตโดยให้มีนโยบายทีจะให้บริษทัทีมีธุรกิจประเภทเดียวกนัผนึกพลงัร่วมกนัในการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ 

ในต่างประเทศ เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอืนๆ ทีอยู่ใน

อุตสาหกรรมพลงังานได ้  

ทีผ่านมา กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการในบริษทัในเครือตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทันนัๆ  โดยที

บริษทัเหล่านนัสามารถกาํหนดนโยบาย บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจ และการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษทัไดต้ามความ

เหมาะสม สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากัด (มหาชน) กฟผ. ได้ส่งผู ้แทนมาเป็นกรรมการของบริษัท           

จาํนวน 6 คน จากจาํนวนกรรมการทงัหมด 12 คน  นอกเหนือจากการเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ร้อยละ 45 ของบริษทั แลว้ กฟผ. ยงั

เป็นผูรั้บซือไฟฟ้าหลกัของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 14 ของกาํลงัการผลิตรวมของประเทศ ภายใตเ้งือนไขการดาํเนินธุรกิจปกติที

เป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการซือขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอืนทีขายไฟฟ้าในประเภทเชือเพลิงการผลิต

ชนิดเดียวกัน และขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ในช่วงเวลาเดียวกัน สําหรับข้อตกลงและสัญญาต่างๆ ทีกระทาํร่วมกัน              

ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และ กฟผ. ได้แก่ สัญญาซือขายไฟฟ้าและสัญญาให้บริการเดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ระหว่างบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 และ กฟผ. และสญัญาใหบ้ริการจดัหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนหงสาของบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นตน้ ซึงการ

ดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติทีมีเงือนไขทางการคา้โดยทวัไป  

นอกจากนี บริษทั และ กฟผ. ยงัมีความร่วมมือและเจตจาํนงในการผนึกกาํลงักันเพือดาํเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งส่งเสริม รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติทีมีอยูอ่ย่างจาํกดัให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด และเพือขบัเคลือนการเติบโตสู่องค์กรทีมีความเอืออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน

เป็นสาํคญั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัก่อตงัขึนเมือวนัที 7 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 14,500 ลา้นบาท และได้เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2543 ภายใตชื้อหลกัทรัพย ์“RATCH” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 45 มีวตัถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจในรูปบริษทัโฮลดิง (Holding 

Company) โดยการเขา้ลงทุนถือหุน้ในบริษทัอืนและมุ่งขยายธุรกิจทงัดา้นพลงังานและธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ทงัในประเทศ

และต่างประเทศเพอืการเติบโตอยา่งยงัยนืภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลโปร่งใส และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

ธุรกิจของบริษทัถือกําเนิดจากนโยบายแปรรูปโรงไฟฟ้ารัฐเป็นเอกชน (Privatization) เพือระดมเงินทุนจาก

ภาคเอกชนมาใชใ้นการพฒันาประเทศผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ทีสุดโดยมีสดัส่วนกาํลงัการผลิตคิดเป็นร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตทงัหมดของกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ปัจจุบนั

บริษทัมีมูลค่าทางการตลาดอยูที่ 78,663 ลา้นบาท 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีการแข่งขันสูงกว่าอดีต โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน เนืองจาก

เทคโนโลยีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ราคาถูก และไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี การทีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสาํรอง

ของประเทศอยูใ่นระดบัสูงทาํให้จาํกดัโอกาสการลงทุนภายในประเทศ อยา่งไรก็ดีเพือให้บรรลุเป้าหมายของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย Energy 4.0 บริษทัยงัคงมุ่งมนัเพมิขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ และขบัเคลือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพยแ์ละ

แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจทงัในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทังธุรกิจไฟฟ้า เชือเพลิงพลงังานทดแทน 

สาธารณูปโภค ตลอดจนธุรกิจอืนๆทีเป็นนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ทีตอบสนองกระแสโลกในอนาคต 

ขยายธุรกจิไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศเพือนบ้าน : Lead attractive power projects in established markets 

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ด้วยทาํเลทีตงัทีมีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์

ศกัยภาพการเติบโตของประเทศเพือนบา้น และการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ บริษทัจึงมุ่งเน้นขยายการลงทุนออกสู่

ต่างประเทศมากขึนเพอืบรรลุพนัธกิจสร้างการเติบโตอยา่งยงัยนื ส่วนแหล่งลงทุนหลกัยงัคงเป็นประเทศไทยและกลุ่มซีแอล

เอ็มวี (ราชอาณาจกัรกมัพูชา สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ซึงทีมาของ

เงินลงทุนในโครงการเหล่านีจะมาจากกระแสเงินสดของบริษทัและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในและต่างประเทศ 

แสวงหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ : Extend partnership for penetrating new markets 

เพือรักษาและเสริมสร้างฐานธุรกิจของบริษทัใหแ้ขง็แกร่งและมนัคงต่อเนือง บริษทัจึงร่วมกบัพนัธมิตรเขา้ลงทุนใน

โครงการทีตงัอยูใ่นประเทศห่างไกล แต่มีศกัยภาพสูงซึงจดัวา่เป็นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ 

ประเทศญีปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเชีย เป็นตน้ ซึงบริษทัไดรั้บความสําเร็จ 

โดยไดรั้บการคดัเลือกใหด้าํเนินโครงการและจดัตงับริษทัร่วมทุน อยา่งไรก็ดี การลงทุนในประเทศทีมีสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมและวฒันธรรมทีแตกต่าง บริษทัจาํเป็นตอ้งพจิารณาลงทุนดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั โดยคดัเลือกโครงการลงทุน

ทีมีความเสียงตาํและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมเงินลงทุนในโครงการจะมาจากกระแสเงินสดและมีส่วนทีกู้เงินตรา

ต่างประเทศจากสถาบนัการเงินซึงบริษทัตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัมีการป้องกันความเสียงอนัเกิดจาก

อตัราแลกเปลียนโดยการใชเ้ครืองมือทางการเงิน 
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เปิดกว้างสู่ธุรกิจอืน: Capture higher value-added business 

ท่ามกลางความทา้ทายทีเป็นผลจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีซึงกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย์

มากขึนเรือยๆ ทงัในด้านบวกและดา้นลบก่อให้เกิดทงัโอกาสและภยัคุกคามต่อธุรกิจหลายแขนง บริษทัยงัคงแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจบนความทา้ทายเหล่านนั และปรับตวัใหท้นัเพอืรองรับกบัความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนทีผ่านมาบริษทัได้

ศึกษาแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจอย่างเปิดกวา้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาเขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจ Start up หลาย

โครงการโดยมีโครงการในกลุ่มธุรกิจเกียวเนืองล่าสุดทีเขา้ลงทุนคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพแูละสายสีเหลือง 

บริหารสินทรัพย์ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด : Reach full potential of existing portfolio 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้

6,495.51 เมกะวตัต ์เพือรักษาการเติบโตของรายได ้บริษทัไดป้รับปรุงประสิทธิภาพความเชือถือไดแ้ละความสามารถใน

การพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าอยา่งสมาํเสมอรวมทงัทาํการบาํรุงรักษาตามระยะเวลาทีกาํหนดตามแผน 

โครงสร้างการลงทุนของบริษทัแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลงิหลกัในประเทศ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเชือเพลิงหลกัในประเทศ ส่วนใหญ่จะตงัอยู่ในเขตพืนทีทางภาคตะวนัตกของประเทศ

เพือเสริมสร้างความมนัคงของระบบไฟฟ้าของประเทศผ่านทางระบบส่งของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าในเขตพืนทีภาคตะวนัตก

นี จะจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่พนืทีภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคใตต้อนบนทีขาดแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่

อยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ ทงันี บริษทัพิจารณาลงทุนในโครงการหลากหลายประเภทเชือเพลิง ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ 

นาํมนั และถ่านหิน เพือป้องกนัความเสียงดา้นเชือเพลิง ซึงช่วยให้บริษทัเติบโตไดอ้ย่างแข็งแกร่งและระบบไฟฟ้าของ

ประเทศมีความมนัคง  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีกาํลงัผลิตตามสดัส่วนการถือหุน้จากโรงไฟฟ้าเชือเพลิงหลกัในประเทศ

ทีเดินเครืองผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้ รวม 4,886.75 เมกะวตัตคิ์ดเป็นร้อยละ 66.22 ของกาํลงัการผลิตรวมของบริษทั 

2. กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

เพือตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับเจตนารมณ์ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มของบริษทัทีตอ้งการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกเพือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนในโครงการประเภทพลงังานทดแทนมากขึน

โดยมุ่งเนน้ทีพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานชีวมวล  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีกาํลงัผลิตจากพลงังานทดแทนทีผลิตไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ตามสัดส่วน

การถือหุน้ รวม 74.73 เมกะวตัต ์

3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

บริษทัไดข้ยายการลงทุนสู่ต่างประเทศ เพือดาํเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสการลงทุนในกิจการด้าน

พลงังานไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนือง โดยปัจจุบนัมีฐานการลงทุนทีสาํคญัใน สปป.ลาว และออสเตรเลีย รวมกาํลงัการผลิต

ตามสดัส่วนของบริษทั 1,419.67 เมกะวตัต ์
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4. กลุ่มธุรกจิเกยีวเนือง 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจ บริษทัแสวงหาโอกาสในการพฒันาธุรกิจเกียวเนืองและธุรกิจอืนผ่าน

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน และการร่วมคา้ทงัในประเทศและต่างประเทศเพอืเสริมมูลค่าเพมิใหบ้ริษทัในอนาคต ไดแ้ก่ ธุรกิจ

เดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหันก๊าซโรงไฟฟ้า และอืนๆ โดยจาํแนก

ตามประเภทธุรกิจ ดงันี 

4.1. ธุรกิจใหบ้ริการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ บริษทั ราช โอแอนดเ์อ็ม จาํกดั บริษทั 

ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั และบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

4.2. ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหันก๊าซ ไดแ้ก่ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

4.3. ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ไดแ้ก่ บริษทั พูไฟมายนิง จาํกดั ให้บริการจดัหาเชือเพลิงให้แก่ บริษทั ไฟฟ้า

หงสา จาํกดั 

4.4. ธุรกิจจดัหาเชือเพลิง ไดแ้ก่ บริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จาํกดั ให้บริการจดัหาเชือเพลิงให้แก่ บริษทั 

สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

4.5. ธุรกิจการลงทุนในหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การเขา้ซือหุ้น EDL-Generation Public Company (“EDL-

Gen”) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยล์าวผา่นบริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั (จาํนวน 94.85 ลา้นหุน้ หรือร้อย

ละ 5.65) และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (จาํนวน 74.93 ลา้นหุ้น หรือร้อยละ 4.46) 

รวมกนัทงัสินจาํนวน 169.78 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.11 และมีกาํลงัการผลิตติดตงัตามสัดส่วนการลงทุนใน EDL-

Gen 114.36 เมกะวตัต ์

4.6. ธุรกิจใหบ้ริการรถไฟฟ้า ไดแ้ก่ กิจการร่วมคา้บีเอสอาร์ ซึงร่วมทุนระหวา่งบริษทั กบับริษทั บีทีเอส 

กรุ๊ป โฮลดิง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) เขา้รับสัมปทานใน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(ช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย โดยคิดเป็นกาํลงัการผลิตตามสดัส่วนของบริษทัเทียบเท่า 191 เมกะวตัต ์

เพือมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวทีจะเพิมกาลงัการผลิตให้เติบโตเทียบเท่า 10,000 เมกะวตัตภ์ายในปี 2566 ควบคู่ไปกบั

การบริหารสินทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพือรักษาการเติบโตของรายได ้บริษทัจึงมุ่งเนน้ขยายการลงทุนและบริหาร

สินทรัพยที์มีอยู่ทงัประเภทโรงไฟฟ้าเชือเพลิงหลักและโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในประเทศโครงการโรงไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ เพือเสริมสร้างฐานธุรกิจของบริษทัใหแ้ขง็แกร่ง มนัคงและสะทอ้นผลการดาํเนินงาน

และผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ทีน่าพอใจ ดงันี 
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ด้านธุรกจิผลติไฟฟ้า 

1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลงิหลกัในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ จาํแนกประเภทตามกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า ดงันี 

1) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

- โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจัดการงานเดินเครืองและบารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความ

พร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 89.16 เสถียรภาพการเดินเครือง (CAH Index) 1.0360 เท่า ประสิทธิภาพการใช้

เชือเพลิง (Fuel Ratio) 1.0066 เท่า และสามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม ไดต้าม

มาตรฐาน (OHSAS 18001:2007และ ISO 14001: 2004) 

- โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี สามารถบริหารจัดการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมี

ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 96.46 เสถียรภาพการเดินเครือง (CAH Index) 1.0000 เท่า ประสิทธิภาพการ

ใชเ้ชือเพลิง (Fuel Ratio) 1.0220 เท่า และสามารถบริหารจดัการทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม ได้

ตามมาตรฐานการรับรอง OHSAS18001:2007, ISO 14001:2004 และ ISO 9001:2008 

- โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ งานเดินเครืองและบํารุง รักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ าย 

(Availability) ตลอดปีคิดเป็นร้อยละ 91.20 ค่าดชันีแสดงเสถียรภาพการเดินเครือง (CAH Index) เท่ากบั 1.0000 เท่า และ

อตัราส่วนประสิทธิภาพการใช้เชือเพลิง (Fuel Ratio) เท่ากับ 1.0200 เท่า นอกจากนีโรงไฟฟ้าได้ดําเนินการผลิต

กระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์มีส่วน

อนุรักษพ์ลงังานภายในโรงไฟฟ้าดว้ยการเปลียนพดัลมระบายความร้อนทีหอหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้าหน่วยที 1และ 2 อยา่ง

ละหนึงตวัเป็นชนิดทีมีประสิทธิภาพสูง ซึงเป็นโครงการต่อเนืองจากปี 2559 ปรากฏวา่ไดผ้ลการประหยดัพลงังานไฟฟ้า

มากกวา่ร้อยละ 25 เมือเทียบกบัพดัลมทีใชอ้ยูเ่ดิมหรือเท่ากบั 337,500 หน่วยต่อปีและมุ่งเนน้มาตรฐานความปลอดภยัในการ

ทาํงานให้กบัพนกังานและผูที้เขา้มาทาํงานในพืนทีไดป้ฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขนัหยุด

งานเป็นศูนย ์เป็นเวลาติดต่อกนัรวมชวัโมงการทาํงานมากกวา่ 5 ลา้นชวัโมง-คน นอกจากนียงัไดรั้บรางวลัสถานประกอบ

กิจการตน้แบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงานระดบัประเทศ ต่อเนือง 1-4 ปี 

(ระดบัทอง) จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดรั้บประกาศเกียรติคุณจากกิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจาก

การทาํงานให้เป็นศูนยจ์ากกระทรวงแรงงาน รวมทงัได้รับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการสาํหรับสถานประกอบกิจการต่อเนืองเป็นปีที 4 จากสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัราชบุรี 

2) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 

- โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด ์ก่อตงัขึนเพอืดาํเนินกิจการโรงไฟฟ้าภายใตโ้ครงการ

ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภทโคเจนเนอเรชนั ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้า 2 หน่วย มีกาํลงัการ

ผลิตติดตงัรวมจาํนวนทงัสิน 234.00 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าทังสองหน่วยได้ก่อสร้างแลว้เสร็จและเริมเดินเครืองเชิง

พาณิชยเ์พอืจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2557 และวนัที 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั โดยมีบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 โดยปี 2560 บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชนั จาํกดั มีผลประกอบการ

อยูใ่นเกณฑดี์จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 375 ลา้นบาท ประกอบกบัปี 2560 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าราย

เล็กราชบุรีเวอลด ์ไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั และมาตรการดา้นสิงแวดลอ้มต่างๆ 
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อยา่งเคร่งครัด จนไดรั้บรางวลัต่างๆ อาทิ รางวลั Green Industry “อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green 

Activity)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวลัโครงการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานให้เป็นศูนย ์(Zero Accident 

Campaign) ระดบัตน้ จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (องคก์ารมหาชน) 

และการรับรองระบบการบริหารจดัการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

- โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภท

สัญญา Firm (25 ปี) ระบบโคเจนเนอเรชนั เริมเดินเครืองผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนาํ เมือวนัที 3 มิถุนายน 2559 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. รวมทงัสิน 90 เมกะวตัต ์นอกจากนี ยงัผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและ  

ไอนาํให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยจาํหน่ายไฟฟ้าประมาณ 35 เมกะวตัต์ และ

จาํหน่ายไอนาํประมาณ 30 ตนัต่อชวัโมง ปัจจุบนัโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย (Availability) มากกวา่ร้อยละ 97.50 

2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชิงพาณิชย ์แบ่งตามประเภทพลงังานทดแทน ดงันี 

1) พลงังานแสงอาทิตย์ 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 ถือหุ้นโดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ปี 2560 ผลการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์  

(โคราช 3) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 41,525,000 บาท 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 4 ถือหุ้นโดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ปี 2560 ผลการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์  

(โคราช 4) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 28,094,250 บาท 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 7 ถือหุ้นโดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ปี 2560 ผลการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั โซล่า เพาเวอร์  

(โคราช 7) จาํกดั เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 35,296,250 บาท 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ตา้ ถือหุ้นโดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ในสัดส่วน       

ร้อยละ 49 ปี 2560 ผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑดี์ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน

ทงัสิน 121,000,000 บาท 

2) พลงังานลม 

- โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 20 ปี 2560 ผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ดี จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั เป็น

จาํนวนเงินทงัสิน 650,000,000 บาท 

- โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 ถือหุ้นโดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ใน

สัดส่วนร้อยละ 20 ปี 2560 ผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑดี์จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั 

รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 930,000,000 บาท 
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3) พลงังานชีวมวล 

- โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมสเริมเดินเครืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ 

กฟภ. เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2558 โดยดชันีสมรรถนะโรงไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor: EAF) ณ สินปี 2560 มีค่า

ร้อยละ 84.10 และโรงไฟฟ้าไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมือวนัที 30 มีนาคม 2560 

และโครงการ Carbon Credits (CDM Programme of Activities) เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2560 

3) กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

 โรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชิงพาณิชย ์จาํแนกตามทีตงัโรงไฟฟ้า ดงันี 

1) สปป.ลาว 

- โรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางึม 2 ปี 2560 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่บริษัทโดยผ่านบริษัท             

เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี จาํกดั ซึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 33.33 เป็นเงินทงัสิน 240,045,250 บาท บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั 

ไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตองคก์รอยูที่ระดบั “A” จาก TRIS Rating และประสบความสําเร็จในการเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่

สถาบนัการเงิน มูลค่ารวมทงัสิน 6,000 ลา้นบาท จุดประสงค์เพือชาํระคืนหนีเงินกูเ้ดิมต่อสถาบันการเงินบางส่วนของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํ-นาํงึม 2 ส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนทางการเงินและป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบีย นอกจากนีโรงไฟฟ้าพลงันาํ-นาํงึม 2 ยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 

- โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา เดินเครืองเชิงพาณิชยค์รบแลว้ทงั 3 หน่วย โดยเริมเดินเครือง

หน่วยที 1 เมือวนัที 2 มิถุนายน 2558 สําหรับหน่วยที 2 เริมเดินเครืองเมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2558 และหน่วยที 3 เริม

เดินเครืองเมือวนัที 2 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั สาํหรับปี 2560 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา สามารถรักษาค่าความพร้อม

จ่ายเทียบเท่า (Equivalent Availability Factor-EAF) ไดดี้กวา่ปีทีผ่านมา อยูที่ร้อยละ 80.84 และสามารถจ่ายไฟ (Total Net 

Generation) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 11,391 GWh 

2)  ออสเตรเลยี 

โรงไฟฟ้าทีอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษทัราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม

ทีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 80 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด ได้เดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้จาํนวน 6 แห่ง ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า

พลงังานลม 3 แห่ง กาํลงัการผลิตตามการถือหุ้นรวม 52.80 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าทีใชเ้ชือเพลิงก๊าซธรรมชาติอีก 3 แห่ง

กาํลงัการผลิตตามสดัส่วนการลงทุนรวม 461.92 เมกะวตัต ์

นอกจากนี ในปี 2560 โรงไฟฟ้า Kemerton ยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญาเสริมการบริการกู้

คืนระบบ (Ancillary Service Deed System Restart Service) โดยเริมการติดตงัชุดกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนต์ดีเซลเพือกูคื้น

ระบบ (Black Start) ในลกัษณะการเสริมบริการเป็นสัญญาแนบทา้ยสัญญาซือขายไฟฟ้าเดิม ซึงจะทาํให้โรงไฟฟ้ามีรายได้

เพิมขึนจากค่าความพร้อมจ่ายของบริการเสริมเพือการกู้คืนระบบและเป็นการพฒันาเพือเพิมมูลค่าสินทรัพย ์โดยจะ

ดาํเนินการก่อสร้างติดตงัชุดกําเนิดไฟฟ้าเครืองยนต์ดีเซลขนาด 1,760 กิโลวตัต์ จํานวน 4 ชุด รวมกําลังผลิตติดตัง 7              

เมกะวตัต ์คาดวา่จะสามารถเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนธนัวาคม 2561 
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- โรงไฟฟ้าทีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา 

1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลิงหลกัในประเทศประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ ไดแ้ก่ 

 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชนั ไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(อ.1) ใบอนญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เมือตน้เดือนพฤศจิกายน 2560 

โดยงานสัญญาก่อสร้างได้มีการลงนามสัญญาหลักกับผู ้รับเหมาหลัก 3 ราย ได้แก่ ผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซและสถานีควบคุม และผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า ส่วนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่

ในระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง เช่น งานเสาเข็ม งานฐานราก และงานอืนๆ เป็นตน้ ส่วนงานจัดซือวสัดุ อุปกรณ์ 

เครืองจกัรหลกั อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัหา 

2. โครงการในต่างประเทศ 

1) สปป.ลาว 

 โรงไฟฟ้าพลังน้าเซเปียน-เซนําน้อย ดําเนินการก่อสร้างเขือนเซเปียนและเขือน         

เซนาํนอ้ยแลว้เสร็จ เริมกกัเก็บนาํเมือปลายเดือนเมษายน 2560 ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งดาํเนินการติดตงัอุปกรณ์กงัหันนาํเครือง

กาํเนิดไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้าระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงปากเซ สปป. ลาว และสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 

ประเทศไทย ความกา้วหนา้โดยรวมมากกวา่ร้อยละ 82 คาดวา่จะสามารถเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

2) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ตงัอยู่ที จังหวดัเรียว ทางภาคตะวนัออกของ          

เกาะ สุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงนามสัญญาซือขายไฟฟ้ากบั Perusahaan Listrik Negara เมือวนัที 7 เมษายน 2560 

โดยมีระยะเวลาสัญญา 20 ปี ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม และอยูร่ะหวา่งการ

จดัหาแหล่งเงินกูข้องโครงการ 

3) ออสเตรเลีย 

 โครงการพลงังานลม Mount Emerald เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่ของรัฐ 

ควีนส์แลนด์ มีกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 144.36 เมกะวตัต ์ประสบความสําเร็จในการพฒันาโดยไดล้งนาม

สัญญาเงินกูส้ัญญารับเหมาก่อสร้าง (The Engineering, Procurement, and Construction Agreement) สัญญาเดินเครืองและ

บาํรุงรักษา (The Warranty, Operation, and Maintenance Agreement) สัญญาการเชือมต่อระบบไฟฟ้าและบรรลุ Financial 

Close ตงัแต่ปลายปี 2559 ปัจจุบนัโครงการมีความคืบหนา้การก่อสร้างกวา่ร้อยละ 60 อยูร่ะหวา่งขนัตอนการติดตงักงัหันลม

คาดวา่จะสามารถเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณเดือนกนัยายน 2561 

 โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ Collinsville มีกาํลงัการผลิต 42.50 เมกะวตัต์ไดรั้บ

คัดเลือกให้รับทุนให้เปล่าสนับสนุนการพฒันาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จากหน่วยงานของรัฐบาล Australian 

Renewable Energy Agency จาํนวน 9.50 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ไดล้งนามสัญญาซือขายไฟฟ้ากบับริษทั Braemar Power 

Projects เมือวนัที 13 มีนาคม 2560 โดยทาํสัญญาสําหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าและใบรับรองพลงังานหมุนเวียน (LGC) 

ร้อยละ 70 ของการผลิตจากโครงการจนถึงวนัที 31 ธันวาคม 2573 หรือเป็นระยะเวลาประมาณ 12.5 ปี และได้บรรลุ 

Financial Close เมือวนัที 5 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบนัมีความคืบหนา้ของการก่อสร้างกวา่ร้อยละ 60 โดยอยูร่ะหวา่งขนัตอน

การติดตงัแผงโซลาร์ คาดวา่จะสามารถเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณเดือนกรกฎาคม 2561 
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ด้านธุรกจิเกยีวเนือง 

บริษทัยงัคงดาํเนินธุรกิจเกียวเนืองผ่านบริษทัย่อยบริษทัร่วม และการร่วมคา้ เพือเสริมสร้างศักยภาพและการ

เติบโตของธุรกิจต่อกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อมบาํรุง

อุปกรณ์กงัหนัก๊าซ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจจดัหาเชือเพลิง และอืนๆ ดงันี 

1. ธุรกจิให้บริการงานเดนิเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จาํกัด ดาํเนินธุรกิจเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กที

บริษทัเขา้ร่วมลงทุน โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10 ลา้นบาท 

 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด บริษัทได้จัดตังสํานักงานบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ณ นคร

เวียงจนัทน์ สปป.ลาว เพือเป็นฐานธุรกิจและสนับสนุนการขยายการลงทุนใน สปป.ลาว โดยมีเป้าหมายการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี ส่งเสริมการลงทุนและพฒันาโครงการต่างๆ ใน สปป.ลาว โดยเนน้โครงการทีจะก่อให้เกิดประโยชน์

ร่วมกนัทงัสองฝ่าย 

 บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั บริษทัลงทุนร่วมกบับริษทั ชูบุ อีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ปัจจุบนัเปลียนชือเป็นบริษทั เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยถือหุ้นร้อยละ 50 เท่ากนัในบริษทั ชูบุ

ราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จํากดั ซึงมีสัญญาให้บริการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมให้แก่

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซือขายไฟฟ้า 1,400 เมกะวตัต ์(2 x 700 MW) เป็นระยะเวลา 12 ปี 

นบัตงัแต่ปี 2551 โดยไดว้า่จา้ง กฟผ. เป็นผูรั้บเหมาช่วงงานบริการเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

ในปี 2560 บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั ดาํเนินการบริหารและจดัการให้เป็นไปตามสัญญา

เดินเครืองและบาํรุงรักษาใหแ้ก่บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั เดินเครืองไดค้รบตามสัญญาซือขายไฟฟ้า สามารถรักษาความ

พร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า รวมทงัใชเ้ชือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพไดต้ามแผนทีกาํหนดไว ้

 บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จาํกดั บริษทัไดเ้ขา้ร่วมทุนจดัตงับริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จาํกดั

โดยมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์เครืองกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า มีพืนทีให้บริการครอบคลุม

ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ผูถื้อหุ้นในบริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จาํกัด ประกอบด้วย กฟผ.ถือหุ้นร้อยละ 45, 

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ร้อยละ 30 (ปัจจุบนัโอนหุ้นทงัหมดให้แก่ Mitsubishi Hitachi Power Systems Asia 

Pacific Pte. Ltd.), Mitsubishi Corporation ถือหุ้นร้อยละ 15 และบริษทัถือหุ้นร้อยละ 10 โดยการร่วมลงทุนในโครงการ

ดงักล่าวจะช่วยลดระยะเวลา และค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์กงัหันก๊าซโดยไม่ตอ้งส่งไปซ่อมในต่างประเทศ 

ทาํให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมสูงขึน อีกทงัเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง ซึงจะช่วยเพิมขีดความสามารถให้แก่

บุคลากรในประเทศและก่อใหเ้กิดการพงึพาตนเองไดม้ากขึนในอนาคต 

ในปี 2560 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จํากัด มีการพัฒนาความสามารถในการซ่อมชินส่วน 

Combustor Basket, Turbine Blade, Turbine Vane, Ring Segment และ Transition Piece ไดอ้ยา่งครบถว้น นอกจากนี ยงั

ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ดา้นงานซ่อมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และดา้นการทาํงานทีมีมาตรฐาน

และคุณภาพจาก Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. อีกดว้ย 
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2. ธุรกจิจดัหาเชือเพลงิ 

 บริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จาํกดั ดาํเนินการจดัหาเชือเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอ

แมส โดยบริษทัถือหุ้นผา่นบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

3. ธุรกจิอืน 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง

ไดมี้การลงนามสัญญาร่วมลงทุนกบั รฟม. เป็นระยะเวลา 33 ปี 3 เดือน สัญญาจา้งผูรั้บเหมางานโยธา สัญญางานไฟฟ้า

เครืองกลและจดัซือขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงสัญญาเงินกูข้องทงัสองโครงการไดมี้การลงนามเรียบร้อยแลว้งานก่อสร้างตาม

แนวเส้นทางโครงการอยูร่ะหวา่งการรับมอบพนืทีจาก รฟม. 

ด้านการบริหารงานในกจิการทบีริษัทเข้าลงทุนและร่วมทุน 

เพือใหก้ารดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทั

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาส่งกรรมการและผูบ้ริหารทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที

เหมาะสมไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการทีกลุ่มบริษทัเขา้ลงทุนและร่วมทุน ตงัแต่ช่วงการพฒันาการก่อสร้าง 

กระทงัเดินเครืองเชิงพาณิชย ์และการบริหารสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารการเงนิ 

 บริษทัไดล้งทุนในส่วนทุนในบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั จาํนวนเงิน 18.98 ลา้นเหรียญสหรัฐฯคิด

เป็นจาํนวนเงินลงทุนส่วนทุนรวมสะสมทงัสิน 62.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 บริษทัได้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองโดยถือหุ้นร้อยละ 10 และได้ชาํระค่าหุ้น   

ร้อยละ100 ของบริษทัร่วมทุนทงั 2 บริษทั คือ บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั จาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท และ

บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั จาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท 

 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ดาํเนินงานโดย PT Medco Ratch Power Riau 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียผา่นบริษทั อาร์เอช อินเตอร์ เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม  โดยชาํระ

ค่าหุ้นงวดแรกร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 1,470 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และจ่ายเงินค่าหุ้นล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 

20.83 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเพอืเปิดบญัชี Project Development Cost Account ตามเงือนไขในสญัญาซือขายไฟฟ้า 

 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั ดาํเนินงานโดยบริษทั เบิกไพรโคเจน

เนอเรชนั จาํกดั บริษทัร่วมทีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 35 ผ่านบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย จาํนวน 465.85 ลา้น

บาท 

 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ในประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษทั ราช-ออสเตรเลีย 

คอร์ปอเรชนั จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม จาํนวน 400 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย ผ่านบริษทั ราช-

ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม จาํนวน 95 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 



          สว่นท ี1 การประกอบธุรกิจ 

 

  หนา้ 17 

 

 บริหารเงินสดคงเหลือ โดยพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมของกลุ่มบริษทั ทงัในดา้นการฝากเงิน การกูเ้งิน 

รวมถึงพิจารณาสภาพคล่องในการให้กู้เงินระหว่างกลุ่มบริษัทด้วยกันภายใตก้รอบการบริหารเงินทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั ซึงสรุปผลตอบแทนเฉลียตลอดปี 2560 สาํหรับเงินลงทุนระยะสนัและระยะยาว บริษทัสามารถลงทุน

ไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนอา้งอิงในตลาด ร้อยละ 0.70 

 อนัดบัเครดิต บริษทัจดัอนัดบัเครดิต TRIS Rating, Standard and Poor’s และ Moody’s Investors Serviceไดค้ง

อนัดบัความน่าเชือถือของบริษทัที AAA, BBB + และ Baa1 ตามลาํดบั ซึงถือเป็นเครดิตความน่าเชือถือเทียบเท่าอนัดบั

เครดิตของประเทศ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

รายได้หลกัของบริษทั มาจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยโดยขาย

กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายได้พืนฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรีและ

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment : AP) 

รายไดค้่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า กาํหนดขึนเพือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายคงทีในการดาํเนินการ เช่น ค่าใชจ่้าย

บาํรุงรักษา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นตน้ โดยทวัไปแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าจะขึนอยูก่บัความพร้อมของ

โรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามที กฟผ. กาํหนด 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) 

รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมือมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ.โดยมี

ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ 

1) ค่าเชือเพลิง (Fuel Payment) 

2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 

3. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ (Finance Lease) 

รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินคือ รายไดค้่าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกูเ้งินและผลตอบแทนผูถื้อหุ้นโดย

บนัทึกบญัชีตามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ซึงเป็นไปตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 4 (TFRIC 4) 

นอกจากรายไดห้ลักจากค่าขายไฟฟ้าทีได้รับจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้ บริษทัได้รับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจาก

RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายไดห้ลกัจากสัญญาซือ

ขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังานลม โครงสร้างรายไดพื้นฐานตามสัญญาซือขายไฟฟ้า

ระยะยาว สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ประกอบดว้ย 

1) Capacity Charge ซึงครอบคลุมเงินลงทุนทงัหมดรวมถึงค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และปรับตามความ

พร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามทีกาํหนดในสญัญาซือขายไฟฟ้า 

2) Energy Charge ซึงจะไดรั้บเมือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ ค่าเชือเพลิง และ

ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา เป็นตน้ 
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สาํหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC คาํนวณโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีผลิตไดคู้ณกบั

ราคาค่าไฟตอ่หน่วยการผลิต 

นอกจากนี บริษทัยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ทีลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกบั

ผูล้งทุนรายอืนๆ อีก ดงันี 

1. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั โดยบริษทั อาร์เอชอินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟ          

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้าและรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายได้

พนืฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยที 1 หน่วยที 2 และหน่วยที 3 ได้

เดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พอืจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. แลว้ เมือวนัที 2 มิถุนายน 2558 วนัที 2 พฤศจิกายน 2558 และ

วนัที 2 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั 

2. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัถือหุ้นร้อย

ละ 25 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าความ

พร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายไดพื้นฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จาํกดั 

3. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชนั จาํกดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสญัญาซือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าราชบุรี

เวอลด ์โคเจนเนอเรชนั ชุดที 1 และ 2 ไดเ้ดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พอืจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บักฟผ. เมือวนัที 1 พฤศจิกายน 

2557 และวนัที 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 

4. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัถือหุ้นร้อย

ละ 40 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั 

กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก นวนคร เดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เมือ

วนัที 3 มิถุนายน 2559 

5. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังนํา-นาํงึม 2 ที สปป.ลาวโดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี นับแต่วนัทีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยก์ับ กฟผ. โดย

ดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าครังแรก (Initial Operation Date) เมือวนัที 26 มีนาคม 2554 

6. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 49 

ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าซึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์8 แห่ง มีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สําหรับผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้าสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 

7. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3) และบริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั (โรงไฟฟ้า

พลงังานลมหว้ยบง 2) ซึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 20 ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมมีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท 

Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กกบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้าจาํนวน 3.50 บาท
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ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่า

พลงังานไฟฟ้า ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลีย 

8. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 

(โคราช 7) จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั กฟภ. และไดรั้บเงิน

สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้าจาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพิมราคารับซือไฟฟ้า (Adder) และ Ft 

ขายส่งเฉลีย 

9. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัถือหุน้ร้อยละ 

40 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเชือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา ตงัอยูที่อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีสัญญาซือขาย

ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 5 ปีและต่อเนืองครังละ 5 ปีโดยอัตโนมติั (รวม 20 ปี) ได้เดินเครืองเชิง

พาณิชยเ์พอืจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2558 

10. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดัซึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานให้บริการเดินเครือง

และบาํรุงรักษาโดยมีสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
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2.1. ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ยและกิจการทีควบคุมร่วมกนัคือ ไฟฟ้า โดยขายให้แก่ กฟผ.ตามสัญญาซือขายไฟฟ้า

ระยะยาว 

คุณลักษณะและกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้า 

1) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน  

กฟผ. ไดท้าํสัญญาวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างในลกัษณะวา่จา้งแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lumpsum Turnkey 

Contract) กบับริษทั Mitsubishi Heavy Industry ซึงครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ใน

ขณะเดียวกนัเครืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็เป็นของบริษทั Mitsubishi Heavy Industry โดยมีบริษทั Stone & Webster 

(Thailand) Limited ทาํหนา้ทีเป็นวศิวกรทีปรึกษาโครงการของ กฟผ. 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี เครืองที 1 และ 2 ถูกออกแบบให้สามารถใชไ้ดท้งัก๊าซธรรมชาติ และ

นาํมนัเตาเป็นเชือเพลิง โดยเชือเพลิงจะถูกพ่นเขา้ไปในเตาเพือให้เกิดการเผาไหม ้ความร้อนทีเกิดขึนจะถ่ายเทไปยงันาํใน

หมอ้นาํ ทาํให้นาํระเหยกลายเป็นไอนาํไหลไปตามท่อดว้ยแรงดนัและอุณหภูมิสูง พุ่งไปดนัเพลาของกงัหันซึงต่ออยู่กบั

เพลาของเครืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน เมือสนามแม่เหล็กทีติดอยู่กบัเพลาของเครืองกาํเนิดไฟฟ้าหมุนขดลวดซึงติดอยู่ที

สนามแม่เหลก็ก็จะเกิดการเหนียวนาํทาํให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าขึน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนไดต้ิดตงัระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (Flue Gas Desulfurization 

“FGD”) ในกรณีทีใชน้าํมนัเตาเป็นเชือเพลิง เป็นอปุกรณ์ทีใชแ้ยกก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดอ์อกจากก๊าซเสียทีเกิดจากการเผา

ไหมน้าํมนัเตาซึงมีกาํมะถนัปนอยู ่สาํหรับระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ทีใชส้าํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นชนิดเปียก 

ซึงมีประสิทธิภาพในการจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไดถึ้งร้อยละ 97.5 โดยใชหิ้นปูนเป็นตวัดูดซับ และไดย้ิปซมัเป็นผล

พลอยได ้  

2) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  

กฟผ. ไดด้าํเนินการวา่จา้งบริษทั Raytheon Engineers Oversea Limited เป็นผูอ้อกแบบ โดยมี กฟผ. เป็น

ผูด้าํเนินการก่อสร้างและบริษทั Stone & Webster (Thailand) Limited ทาํหนา้ทีเป็นวิศวกรทีปรึกษาโครงการของ กฟผ. 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นของบริษทั Mitsui & Company และบริษทั General Electric International Company 

Incorporated 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเป็นโรงไฟฟ้าทีมีหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชนิดทาํงานร่วมกนั คือ หน่วยผลิตไฟฟ้า

กงัหนัแก๊ส (รุ่น 9FA+e) 2 เครือง เดินเครืองร่วมกบัหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนาํ 1 เครือง โดยมีก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง

หลกัและนาํมนัดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง 

กงัหนัแก๊สของหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันแก๊สทาํหนา้ทีคลา้ยกบัเครืองยนตข์องเครืองบินไอพน่ โดยอากาศจะ

ถูกดูดเขา้ไปสู่คอมเพรสเซอร์ของเครืองกงัหนัแก๊ส คอมเพรสเซอร์จะอดัอากาศก่อนจะส่งไปยงัห้องเผาไหม ้ทีห้องเผาไหม้
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จะมีการฉีดพน่เชือเพลิงเขา้ไปเผาไหมท้าํให้ไดแ้ก๊สร้อนทีมีความดนัสูง แก๊สร้อนนีจะไปขบัส่วนของกงัหันแก๊สและหมุน

เพลาของเครืองกาํเนิดไฟฟ้า แก๊สร้อนทีออกจากหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหันแก๊ส จะนาํไปตม้นาํเพือให้เกิดไอนาํซึงจะนาํไปใช้

ในหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนาํทีอยูต่่อกนั โดยไอนาํจะนาํไปหมุนเพลาของเครืองกาํเนิดไฟฟ้า 

3) โรงไฟฟ้าพลงันํา 

โรงไฟฟ้าพลงันาํ-นาํงึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าแรกทีบริษทั เขา้ไปลงทุนในสปป.ลาว ตงัห่างจากกรุงเวียงจนัทน์ 

90 กิโลเมตรและอยูสู่งจากเขือนนาํงึม 1 ประมาณ 35 กิโลเมตร 

โรงไฟฟ้าพลงันาํ-นาํงึม 2 เป็นโรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บนาํหรือเขือนกนันาํ โดยตวัเขือนมีลกัษณะเป็นเขือน 

Concrete Rockfill Dam สูงประมาณ 181 เมตร และสูงกว่าระดบันาํทะเล 375 เมตร ใชก้งัหันนาํแบบฟรานซิส (Francis 

Turbine) จาํนวน 3 เครือง ขนาดกาํลงัการผลิตเครืองละ 205 เมกะวตัต ์ 

นาํจากเขือนจะไหลผ่านท่อส่งนําด้วยความเร็วสูงและมีปริมาณมาก แรงดันทีเกิดขึนจะไหลเขา้ผ่าน

ช่องทางลงสู่กงัหันนาํ กงัหันนาํจะหมุนทาํให้เกิดพลงังานกลไปขบัเครืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน และเปลียนพลงังานกลให้

เป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้านีจะถูกส่งต่อไปยงัสายส่งไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าต่อไป 

4) โรงไฟฟ้าพลงังานลม  

5.1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 ตงัอยู่บริเวณตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา ทีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันาํทะเล มีสญัญาซือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสญัญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

5.2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 ตงัอยู่บริเวณ ตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จังหวดั

นครราชสีมา ทีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันาํทะเล มีสญัญาซือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสญัญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมทงั 3 โครงการถือเป็นโครงการทีส่งเสริมการพฒันาประเทศในรูปแบบ

พลงังานทดแทนทีกระทรวงพลงังานกาํหนด เพือเสริมสร้างความมนัคงดา้นพลงังานของประเทศ อีกทงัการพฒันาโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลงังานลมยงัมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดลอ้ม เนืองจากลมเป็นพลังงานจากธรรมชาติทีสะอาด ไม่

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถนาํมาใหป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดสิน  

หลกัการทาํงานคือ เมือมีลมพดัผ่านใบกงัหัน พลงังานจลน์ทีเกิดจากลมจะทาํให้ใบพดัของกงัหันเกิดการ

หมุนและไดเ้ป็นพลงังานกลออกมา พลงังานกลจากแกนหมุนของกงัหนัลมจะถูกเปลียนรูปไปเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเครือง

กาํเนิดไฟฟ้าทีเชือมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม พลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและยกระดับ

แรงดนัไฟฟ้าจากระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลต ์เป็น 115 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้าเพอืเชือมต่อกบัระบบสายส่งของการ

ไฟฟ้าตอ่ไป 
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5) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

6.1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ประกอบดว้ยโครงการจาํนวน 8 

โครงการ ตงัอยูใ่นเขตจงัหวดัอยธุยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ภายใตส้ัญญาซือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตรวมทงั 8 โครงการ 34.25 เมกะวตัต ์

6.2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกัด ตงัอยู่ในตาํบล         

สามเมือง อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซือขายไฟฟ้าตามระเบียบการ

รับซือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 6 เมกะวตัต ์

6.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั ตงัอยูใ่นตาํบลท่าอ่าง 

อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซือ

ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 6 เมกะวตัต ์

6.4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ตงัอยูใ่นตาํบลด่านใน 

อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับ

ซือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 6  เมกะวตัต ์

โครงการทงั 4 โครงการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทเซลลแ์สงอาทิตย ์

โดยแผ่นเซลลแ์สงอาทิตยซึ์งทาํมาจากสารกึงตวันาํ (Silicon) จะเปลียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง 

ไฟฟ้ากระแสตรงทีได้จากแผ่นเซลล์แสงอาทิตยจ์ะผ่านเครืองแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั (Inverter) ระดับ

แรงดนัไฟฟ้าทีออกจาก Inverter จะยงัเป็นระดบัแรงตาํ มีระดบัแรงดนัประมาณ 380 โวลต์ ถึง 400 โวลต์ ไม่เหมาะสมทีจะ

ส่งจ่ายไฟฟ้าไปในระยะทางไกลและไม่สามารถต่อเชือมกับระบบสายส่งของ กฟภ.ได้ จึงจาํเป็นทีจะตอ้งทําการเพิม

แรงดนัไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพมิระดบัแรงดนัเป็นทีระดบั 22 กิโลโวลต ์

การติดตงัแผ่นเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะทาํการติดตงัในลกัษณะติดตงัคงที และเนืองจากประเทศไทยตงัอยูเ่หนือ

เส้นศูนยสู์ตรการติดตงัแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะหันหน้าแผงไปยงัทิศใต ้ทาํมุมประมาณ 10 ถึง 15 องศากบัแนวพืนราบ 

เพือใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถรับแสงจากดวงอาทิตยใ์นลกัษณะเฉลียใกลเ้คียงมุมฉากไดสู้งสุดตลอดปี 

6) โรงไฟฟ้าชีวมวล  

บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั สงขลาไบโอแมส จาํกดั ซึงดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล

ประเภทปีกและรากไมย้างพารา ตงัอยูใ่นตาํบลขนุตดัหวาย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึงผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามระเบียบการรับซือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต ์
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กระบวนการเริมจากเชือเพลิงชีวมวลทีถูกป้อนเขา้หอ้งเผาไหม ้จากถงัเก็บเชือเพลิงบนหมอ้ไอนาํ (Boiler) 

ผ่านท่อส่งเชือเพลิง (Wall screw feeder) มายงัห้องเผาไหมซึ้งมีอุณหภูมิประมาณ 850 ถึง 900 องศาเซลเซียสเมือเชือเพลิง

เขา้สู่หอ้งเผาไหม ้จะถูกความร้อนทาํให้แหง้และเกิดการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็วจนเผาไหมส้มบูรณ์ ความร้อนทีไดจ้ากการเผา

ไหมจ้ะถ่ายเทใหก้บัผนงัของห้องเผาไหม ้ทาํให้นาํในแผงท่อผนงัเตา (Wall tube) เดือดเป็นไอ ไอนาํทีไดจ้ะไปรวมตวักนัที

ถงัเก็บไอนาํทีเรียกวา่ Steam drum ซึงอยูด่า้นบนของ Boiler 

ไอนาํทีออกจาก Steam drum จะไหลผ่านแผงความร้อน (Superheater) จนทาํให้ไอนาํมีความดนัและ

อุณหภูมิสูงประมาณ 158 บาร์และ 540 องศาเซลเซียสตามลาํดบั ไอนาํทีมีอุณหภูมิและความดันสูงดงักล่าวจะถูกส่งเขา้

กงัหนัไอนาํ (Steam turbine) ซึงทาํหนา้ทีเปลียนรูปพลงังานความร้อนใหเ้ป็นพลงังานกลในรูปการหมุนของเพลาขบัเคลือน

เครืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) เครืองกาํเนิดไฟฟ้าจะเปลียนรูปพลงังานกลให้เป็นพลงังานไฟฟ้าโดยหลกัการหมุนขดลวด

ไฟฟ้า ตดัเสน้แรงแม่เหลก็เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้าทีแรงดนัประมาณ 13.8 กิโลโวลต์ จากนนัจะถูกทาํให้มีแรงดนัสูงขึนเป็น          

33 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้า เชือมต่อกบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าต่อไป 

7) โรงไฟฟ้าถ่านหินลกิไนต์ 

บริษทั ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั หงสาพาวเวอร์ จาํกดั (Hongsa Power Company Limited) ซึงดาํเนิน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงถ่านหินลิกไนต ์(Mine-mouth Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 3x626 เมกะวตัต ์ตงัอยู่

ในแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัญญาในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1,473 เมกะวตัต ์และ รัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 100 เมกะวตัต ์ผ่านระบบ สายส่ง 500 kV และ 

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

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

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

Boiler และเครืองกงัหันไอนาํ (Steam Turbine) จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ใชน้าํจากเขือนนาํแก่น (Nam Ken) และนาํ

เลือก (Nam Luok) ใชเ้ชือเพลิงถ่านหินลิกไนตจ์ากบริษทั Phu Fai Mining Company Limited และมีสัญญาวา่จา้งเดินเครือง

บาํรุงรักษา (O&M Agreement) กบั กฟผ.  

โรงไฟฟ้าหงสา ไดรั้บการออกแบบให้จุดเตา (Ignition Start) ดว้ยนาํมนัดีเซล (Light Oil) และเดินเครือง

ดว้ยถ่านหินลิกไนต ์ทีถูกลาํเลียงเขา้สู่กระบวนการเผาไหมเ้พือตม้นาํในระบบผลิตไอนาํ (Steam Generating System) โดย

การถ่ายเทความร้อนผ่านผิวท่อของ Tube Bundles (นาํทีนาํมาตม้เป็นนาํปราศจากแร่ธาตุ) จนกลายเป็นไอนาํทีมีอุณหภูมิ

และแรงดนัสูง (Superheated Steam) เพือส่งไปขบัเคลือน Steam Turbine ให้หมุนโดยมีแกนหมุนต่อกบัเครืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(Power Generator) และส่งกระแสไฟฟ้าทีผลิตไดไ้ปทีหมอ้แปลงไฟฟ้าเพือยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าและจาํหน่ายเขา้ระบบส่ง

ใหก้บั กฟผ. และ EDL ตามสญัญาซือขายไฟฟ้า ส่วนไอนาํทีเหลือจะถูกส่งไปยงัอุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) เพือเปลียน

สถานะจากไอนาํให้กลายเป็นนาํเพือนาํกลบัไปใชใ้หม่ โดยแลกเปลียนความร้อนกบันาํทีมาจากระบบหล่อเยน็ (Cooling 
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Tower System)  ในส่วนของนาํเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าทงัหมดจะนาํไปบาํบดัดว้ยระบบ Waste Water 

Treatment Plant ก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอนืต่อไป  

โรงไฟฟ้ามีการควบคุมคุณภาพการปล่อยไอร้อน (Flue Gas) ทีเกิดจากการเผาไหม ้โดยติดตงัระบบดกัจบั

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็แบบไฟฟ้าสถิตย ์หรือ ESP (Electrostatic Precipitator) มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 99.83 และมีระบบดกั

จับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ FGD (Flue Gas Desulfurization) มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 92 โดยใชหิ้นปูนซึงมี

คุณสมบติัเป็นตวัดูดซบั ซึงจะมีผลพลอยไดเ้ป็นเถา้ลอยสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานก่อสร้าง นอกจากนียงัติดตงัเครือง

ตรวจวดัคุณภาพอากาศอยา่งต่อเนืองตามมาตรฐาน World Bank เพือตรวจวดั NOx,  SOx, TSP, O2, อุณหภูมิ เป็นตน้   

8) โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang  ระยะท ี2 พัฒนาโดยบริษัท China General 

Nuclear Power Corporation (CGN) ตงัอยูเ่มือง Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi  สาธารณรัฐประชาชน

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

2,360 เมกะวตัต ์ ใช้เทคโนโลยี Hualong1000 (HPR 1000)  ซึงพฒันาขึนจากการร่วมมือของบริษทัในประเทศจีน และ

เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ในรุ่นทีสาม (3rd Generation) มีความปลอดภยัผ่านเกณฑม์าตรฐานของทบวงการพลงังาน

ปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) ซึงเป็นมาตรฐานสากล และไดอ้อกแบบเพือป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆทีเคยเกิดขึน ไดแ้ก่ ทรี

ไมลไ์อร์แลนด ์เชอร์โนบิล รวมถึงฟกุชิุมะ 

เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Pressurized Water Reactor (PWR) มีหลกัการการทาํงานคือ นาํในวงจรทีหนึง 

(Primary circuit) หรือเรียกว่า Reactor Coolant รับความร้อนทีเกิดจากปฏิกริยานิวเคลียร์ในเครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แลว้

ถ่ายเทความร้อนใหน้าํในวงจรทีสอง (Secondary circuit) หรือเรียกวา่ Feed Water โดยนาํในวงจรทีหนึงจะถูกควมคุมความ

ดนัในระดบัทีนาํไม่เกิดการเดือด เมือนาํในวงจรทีสองรับความร้อนแลว้จึงเดือดเป็นไอนาํ และไอนาํทีไดจ้ะถูกส่งไปผลิต

ไฟฟ้าตอ่ไป 
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สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  

PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีตัง วนัเดนิเครืองผลติไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

ลงทุน 

ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 

(Adder)  

โรงไฟฟ้าราชบุรี IPP 25 ปี อ.เมือง จ.ราชบุรี เครืองที 1-2:  วนัที 31 ตุลาคม 2543

ชุดที 1-2: วนัที 18 เมษายน 2545 

ชุดที 3: วนัที 1 พฤศจิกายน 2545 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี IPP 20 ปี อ.เมือง จ.ราชบุรี 1 กรกฎาคม 2543 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ IPP 25 ปี  อ.เมือง จ.ราชบุรี ชุดที 1: 1 มีนาคม 2551 

ชุดที 2: 1 มิถุนายน 2551 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์              

บริษทั โซลาร์ต้า จํากดั 

      

 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.สองพีน้อง 

จ.สุพรรณบุรี 

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

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.สองพีน้อง 

จ.สุพรรณบุรี 

28 พฤศจิกายน 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 8 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 โครงการไทรตาโต้ง VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.สองพีน้อง 

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 
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  

PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีตัง วนัเดนิเครืองผลติไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

ลงทุน 

ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 

(Adder)  

 โครงการไทรย้อย 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 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากดั 

VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.สีดา  

จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากดั 

VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.โชคชยั 

จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากดั 

VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 

จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 

จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 

จ.นครราชสีมา 

14 พฤศจิกายน 2555 8 ปี นบัจากวนั COD 3.5 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์  โคเจนเนอเรชัน 

ชุดที 1 และ 2 

SPP 25 ปี  อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

ชุดที 1: วนัที 1 พฤศจิกายน 2557 

ชุดที 2: วนัที 1 มีนาคม 2558 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลงังาน 

ชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

VSPP 20 ปี อ.จะนะ 

จ.สงขลา 

วนัที 9 พฤศจิกายน 2558 8 ปี นบัจากวนั COD Feed in Tariff (FiT) 

โรงไฟฟ้านวนคร 

 

SPP 25 ปี  เขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร 

จงัหวดัปทุมธานี 

วนัที 3 มิถุนายน 2559 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 
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2)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  

PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีตัง วนัเดนิเครืองผลติไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

ลงทุน 

ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 

(Adder)  

โรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 IPP 27 ปี 

(IOD+COD) 

ลาํนาํงึม เหนืออ่างเก็บ

นาํเขือนนาํงึม 1 

ประมาณ 35 กม. และ

ห่างจากเวียงจนัทน์ไป

ทางเหนือ 90 กม. 

26 มีนาคม 2554 (IOD) 

 

1 มกราคม 2556 (COD) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา IPP 25 ปี แขวงไชยบุรี 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ชุดที 1 : 2 มิถุนายน 2558 

ชุดที 2 : 2 พฤศจิกายน 2558 

ชุดที 3 : 3 มีนาคม 2559 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าของ RATCH-Australia 

Corporation Limited 

      

 Townsville Power Plant SPP สินสุดสญัญาปี 2568 North Queensland, 

Australia 

ปี 2542  -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Kemerton Power Plant SPP สินสุดสญัญาปี 2573 West Australia, 

Australia 

ปี 2548 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 BP Kwinana Power Plant  SPP สินสุดสญัญาปี 2564 West Australia, 

Australia 

ปี 2539 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Windy Hill Wind Power Plant SPP สินสุดสญัญาปี 2561 Queensland, 

Australia 

ปี 2543 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Toora Wind Power Plant SPP Power Pool Victoria , Australia ปี 2545 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  

PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีตัง วนัเดนิเครืองผลติไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

ลงทุน 

ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 

(Adder)  

 Starfish Hill Wind Power 

Plant 

SPP สินสุดสญัญาปี 2563 South Australia, 

Australia 

ปี 2546 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหต ุ IOD (Initial Operation Date) =  กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเบืองตน้เขา้ระบบ 

 COD (Commercial Operation Date) = กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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2.2  การจดัการผลติภณัฑ์ 

2.2.1  วตัถุดบิหลกัทใีช้ในการผลติ 

วตัถุดิบหลกัทีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า คือ เชือเพลิง กล่าวคือโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจะใชก๊้าซธรรมชาติ

เป็นเชือเพลิงหลกัและจะใชน้าํมนัเตาเป็นเชือเพลิงสํารอง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง

หลกัและใชน้าํมนัดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง นอกจากนียงัมี นาํ และสารเคมีอืนๆ ทีใชใ้นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาํ 

ซึงมีส่วนสาํคญัในกระบวนการผลิตดว้ยเช่นกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทเชือเพลงิ 

1) ก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิงหลกัโดย

บริษทั ไดท้าํสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยตรง เมือวนัที 27 

ตุลาคม 2543 มีอายุสัญญา 25 ปี ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) จะเป็นผูจ้ดัหาและส่งก๊าซธรรมชาติ

ใหก้บัโรงไฟฟ้าราชบุรีจากแหล่งยาดานาและเยตากุน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ

บริษทั โดยกาํหนดปริมาณการซือขายก๊าซธรรมชาติจาํนวน 431,000 ลา้นบีทีย/ูวนั ในส่วนของการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติจะ

ถูกส่งผ่านท่อ ซึงมีความยาวประมาณ 416 ไมล์ จากแหล่งยาดานา เขา้มาทางชายแดนด้านอาํเภอทองผาภูมิ จังหวดั

กาญจนบุรี ต่อมาจนถึงโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยการดาํเนินงานของ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

ทงันี กฟผ. ไดท้าํสญัญาซือขายก๊าซธรรมชาติหลกั (Master Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท.

จาํกดั (มหาชน) เมือวนัที 27 ตุลาคม 2543 ซึงจะมีการระบุเงือนไขเกียวกบัปริมาณขนัตาํที กฟผ. จะตอ้งรับ (Minimum Take 

Liability) กรณีทีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไม่สามารถรับก๊าซที บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ส่งให้ครบตามปริมาณ          

ทีกาํหนดในสญัญาซือขายก๊าซธรรมชาติหลกั  

เนืองจากสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติไดร้ะบุคุณภาพเชือเพลิงไวช้ดัเจน หากเกิดกรณีที บริษัท 

ปตท.จาํกดั (มหาชน) จดัส่งก๊าซธรรมชาติทีมีคุณภาพตาํกว่าทีระบุในสัญญา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีสิทธิทีจะ

ปฏิเสธการรับเชือเพลิง และถือวา่ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งเชือเพลิงได ้สัญญาซือขายไฟฟ้าระบุไว้

ชดัเจนวา่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัคงไดรั้บค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าต่อไป ดังนนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั จึงไม่มีความเสียงจากการที บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติหรือจากการทีบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ปฏิเสธรับการจดัส่งก๊าซธรรมชาติทีไม่ไดคุ้ณภาพ เนืองจากไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความพร้อมจ่ายพลงั

ไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั หรือลดความสามารถของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ภายใตส้ัญญาซือขาย

ไฟฟ้า 

เมือวนัที 29 สิงหาคม 2545 และวนัที 30 กนัยายน 2545 บริษทั ไดล้งนามกบั กฟผ. และ บริษทั 

ปตท.จาํกดั (มหาชน) เพือปรับปรุงระบบเผาไหมโ้รงไฟฟ้าราชบุรีให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติทีมีค่าความร้อนสูงขึน โดย

ค่าความร้อนเดิมตามสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติมีค่าประมาณ 730 – 800 บีทียตู่อลูกบาศก์ฟุต โดยบริษทั ไดรั้บค่าชดเชย

สาํหรับค่าสึกหรอ ค่าเสียหายของอุปกรณ์ ค่าเชือเพลิงและอืนๆ รวมเป็นเงิน 238.10 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินชดเชยงวดแรก

ในปี 2545 จาํนวน 132.10 ล้านบาท สําหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรีเพือให้สามารถรับก๊าซ

ธรรมชาติทีมีค่าความร้อน 830-840 บีทียตู่อลูกบาศก์ฟุต และไดรั้บเงินชดเชยดงักล่าวงวดทีสองในปี 2548 จาํนวน 106.00 
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ลา้นบาท สาํหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไม่มีผลกระทบอนัเกิด

จากการปรับค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติดงักล่าว 

2) นาํมนัเตา 

ตามสัญญาซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จะตอ้งสํารองนาํมนัเตาซึงเป็น

เชือเพลิงสํารองให้เพียงพอสําหรับการเดินเครืองเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 5 วนั โดย กฟผ.เป็นผูก่้อสร้าง ติดตงั และ

ทดสอบระบบขนส่งนาํมนัเตา บนถนนเพชรเกษม ห่างจากโรงไฟฟ้าราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสัญญาซือขาย

ทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม เมือวนัที 31 ตุลาคม 2543  ปัจจุบนัระบบขนส่งนาํมนัเตาเพชรเกษมไดก่้อสร้าง 

ติดตัง และทดสอบแล้วเสร็จ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ได้เข ้าไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตงัแต่วนัที                     

1 มกราคม 2548  

3) นาํมนัดีเซล 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชน้าํมนัดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง ในกรณีทีปริมาณก๊าซธรรมชาติ

มีไม่เพียงพอ โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จะตอ้งสาํรองนาํมนัดีเซลไวใ้ห้เพียงพอสาํหรับใชใ้นการดาํเนินงาน โดย

การเดินเครืองเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 3 วนั นาํมนัดีเซลจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกนาํมนั ส่งต่อไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี 

นอกจากนีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนยงัใชน้าํมนัดีเซลในการ Start-up อีกดว้ย 

โรงไฟฟ้าราชบุรี (มีโรงไฟฟ้า 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีและโรงไฟฟ้านวนคร ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี 

สามารถใชน้าํมนัเตาเป็นเชือเพลิงสาํรองได ้ขณะทีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีใชน้าํมนั

ดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง ซึงเชือเพลิงสาํรองถูกนาํมาใชท้ดแทนก๊าซธรรมชาติ เมือแหล่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาหยดุซ่อมบาํรุง ปริมาณการใชเ้ชือเพลิงของโรงไฟฟ้าจะแปรผนัไปตามปริมาณพลงังานไฟฟ้าและชนิดของ

เชือเพลิงทีศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าแห่งชาติของกฟผ. สงัการ ซึงเป็นการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าของทงัประเทศให้

มีความมนัคง 

โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติตาม

สัดส่วนการถือหุ้น  

(เมกะวตัต์) 

ก๊าซธรรมชาติ           

(ล้านลกูบาศก์ฟุต) 

นํามันดเีซล (ลติร) นํามันเตา 

(ลติร) 

พลงังานไฟฟ้าสุทธิ      

(เมกะวตัต์-ชัวโมง) 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ราชบุรี 

1,470.00 548.23 27,144 26,698,857 41,422 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ร่วมราชบุรี 

2,175.00 117,660.23 486,262 ไม่ใช ้ 13,759,567 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 720.00 38,290.12 126,500 ไม่ใช ้ 4,465,487 

โรงผลติไฟฟ้านวนคร 55.65 7,015.46 ไม่ใช ้ ไม่ใช ้ 880,508 

การจดัการการใชเ้ชือเพลิงให้มีประสิทธิภาพนนั โรงไฟฟ้าทุกแห่งจะควบคุมทีค่าพลงังานความร้อน 

(Heat Rate) ในการผลิตเพือให้การใชท้รัพยากรเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทงัยงัช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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แหล่งนําและปริมาณความต้องการใช้นาํ  

โรงไฟฟ้าราชบุรี ใชแ้ม่นาํแม่กลองเป็นแหล่งนาํ โดยมีสถานีสูบนาํตงัอยู่ทีตาํบลท่าราบ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี  ปริมาณนาํในแม่นาํแม่กลองถูกกาํหนดโดยปริมาณนาํทีปล่อยจากเขือนแม่กลอง ซึงในขณะเดียวกนั นาํใน

เขือนแม่กลองก็ไดรั้บนาํจากเขือนทีเหนือขึนไปอีก 3 แห่ง คือเขือนศรีนครินทร์ เขือนวชิราลงกรณ์ และเขือนท่าทุ่งนา ซึง

ทงั 3 เขือนอยูใ่นความดูแลของ กฟผ.โดยตรงในขณะทีเขือนแม่กลองอยูใ่นความดูแลของกรมชลประทาน 

โรงไฟฟ้าจะสูบนาํจากแม่นาํแม่กลองไปเก็บยงัอ่างเก็บนาํภายในบริเวณโรงไฟฟ้าผ่านท่อเหล็กขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1.5 เมตร โดยขุดดินฝังท่อไวที้ระดบัความลึกจากผิวดินอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร แลว้กลบดินไวต้ามเดิม เป็น

ระยะทาง 10.7 กิโลเมตรจากสถานีสูบนาํไปยงัโรงไฟฟ้า ช่วงทีผ่านถนนใชวิ้ธีดนัท่อลอดผ่านชนัถนน ช่วงทีผ่านคลองใช้

วธีิขดุฝังใตแ้นวทอ้งคลอง อ่างเก็บนาํดงักล่าวมีความจุในการเก็บกกันาํไดสู้งถึง 1.68 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซึงเพียงพอสําหรับ

ใชใ้นโครงการเป็นเวลานานถึง 8.5 วนั ในกรณีทีไม่มีนาํไหลเขา้มาในอ่างเก็บนาํ 

ในส่วนของแนวท่อส่งนาํ ใชพื้นทีในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ

แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์ทีสร้างขึนเชือมต่อกบัโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายค่ารอนสิทธิในแนวเขตสายส่ง

ไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยนิยอมใหจ้ดภาระจาํยอมเพอืใชที้ดินในการวางท่อส่งนาํเพอืไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้จากการใชที้ดิน 

การจดัการการใชน้าํดิบของโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ปีทีผ่านมา พบวา่ การใชน้าํ

ดิบจากแม่นาํแม่กลองมีปริมาณรวมลดลงเหลือ 18.58 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (คิดเป็นค่าเฉลีย 0.57 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เมือ

เทียบกบัปี 2559 ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของปริมาณนาํทีปล่อยจากเขือน (เฉลีย 108 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ลงสู่ลุ่มนาํแม่

กลองซึงสดัส่วนดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใชน้าํของชุมชนแต่อยา่งใด 

โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติตาม

สัดส่วนการถือหุ้น  

(เมกะวตัต์) 

นําดบิ                           

(ล้านลกูบาศก์เมตร) 

แหล่งนาํ ปริมาณนําทงิ 

(ลูกบาศก์เมตร) 

โรงไฟฟ้าราชบุรี 3,645.00 14.28 แม่นาํแม่กลอง 2,763,926 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 720.00 4.30 แม่นาํแม่กลอง 961,156 

โรงผลติไฟฟ้านวนคร 55.65 1.36 นาํประปาจากนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร 

74,393 

การใช้นําหมุนเวยีน 

นาํทีใชห้มุนเวยีนในระบบหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า 3 แห่งปี 2560 พบวา่มีค่าเฉลียการหมุนเวียนนาํอยูที่ 

3.48 - 5.6 รอบ โดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีมีรอบการใชน้าํหมุนเวยีนซาํมากทีสุด ภายหลงัจากทีไดท้าํการปรับปรุง

ระบบควบคุมคุณภาพนาํจากระบบด่างมาเป็นระบบกรด สามารถลดปริมาณการใชน้าํดิบไดป้ระมาณ 7 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
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โรงไฟฟ้า จํานวนรอบการใช้นาํเฉลยี ระบบควบคุมคุณภาพนําในหอหล่อเย็น เป้าหมายทกีําหนด 

2558 2559 2560 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี 3.42 3.32 5.60 เปลียนจากระบบด่างเป็นระบบกรด       

ในปี 2560 

ระบบด่าง 3-4 รอบ 

ระบบกรด 4-6 รอบ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี 3.01 2.63 3.48 เปลียนจากระบบด่างเป็นระบบกรด       

ในเดือนสิงหาคม 2560 

ระบบด่าง 3-4 รอบ 

ระบบกรด 4-6 รอบ 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 4.86 4.68 4.71 ระบบกรด        4-6 รอบ 

โรงผลติไฟฟ้านวนคร - - 5 ระบบกรด        5 รอบ 

อัตรานาํดบิต่อหน่วยผลติไฟฟ้า 

สาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี เมือเปรียบเทียบสัดส่วนการใชน้าํดิบต่อหน่วย

ผลิตไฟฟ้าทีผลิตระหวา่งปี 2556-2560 มีปริมาณเฉลีย 1.10 ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยไฟฟ้า 1 เมกะวตัต-์ชวัโมง (สุทธิ) และ

เฉพาะปี 2560 อยูที่ 1.02 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1 เมกะวตัต-์ชวัโมง 

 

การจดัการนาํทงิ 

โรงไฟฟ้าทุกแห่งยงัคงทุ่มเทความพยายามทีจะมุ่งสู่ Zero Discharge (การระบายนาํเป็นศูนย)์โดยมีการ

นาํนาํทีบาํบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการจดัการนาํบาํบดัแลว้ดว้ยการรีไซเคิลและใชซ้าํ

รวม 744,572 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณนาํทิงจากโรงไฟฟ้า ซึงช่วยลดการใชน้าํดิบจากแม่นาํแม่กลอง

จาํแนกไดเ้ป็น 
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 ปริมาณนาํบาํบดัแลว้ทีนาํกลบัมาใชใ้หม่ดว้ยกระบวนการ Reverse Osmosis (RO) 470,147 

ลูกบาศก์เมตร และสามารถผลิตเป็นนาํ RO ได ้236,322 ลูกบาศก์เมตร 

 ใชใ้นแปลงสาธิตการเกษตร (พืนทีปลูกขา้วซึงเป็นความร่วมมือของโรงไฟฟ้าราชบุรีกบักรมการ

ทหารช่าง จงัหวดัราชบุรี) พนืทีชุ่มนาํ และระบบรดนาํตน้ไม ้รวม 274,425 ลูกบาศก์เมตร 

ทงันี โรงผลิตไฟฟ้านวนครมีปริมาณการใชน้าํดิบรวม 1,356,878 ลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณนาํทิง 

74,393 ลูกบาศก์เมตร ไดมี้การนาํนาํทีบาํบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่ไดถึ้ง 1,282,485 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.52 ของ

ปริมาณนาํดิบทีใช ้

 

  

2.2.2 การดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม 

ในกระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้ามีการใชท้รัพยากรค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะเชือเพลิง และนาํ ซึงเป็น

ปัจจยัการผลิตหลกั โรงไฟฟ้าของบริษทั ไดย้ึดแนวคิดพลงังานสมดุลในการผลิตไฟฟ้า ดว้ยการทุ่มเทความพยายามรักษา

ประสิทธิภาพการผลิต เพือให้ใชท้รัพยากร และลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิงแวดลอ้มให้น้อยทีสุด ขณะทีลูกคา้ ผูใ้ช้

ไฟฟ้า เศรษฐกิจ และสงัคม มีพลงังานไฟฟ้าใชต้ามความตอ้งการอยา่งมนัคง 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายทีกํากับอย่างเคร่งครัดแล้ว โรงไฟฟ้ายงัใส่ใจการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งมาก โดยมุ่งเนน้การลดปริมาณวตัถุดิบทีใชใ้นกระบวนการผลิต เช่น เชือเพลิง นาํ

ดิบ และการลดปริมาณของเสียทีปล่อยออกสู่สิงแวดลอ้ม ทงัในดา้นอากาศ นาํ ของเสีย เสียงรบกวน เป็นตน้ เพือลดและ

ป้องกนัผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัคุณภาพสิงแวดลอ้ม ความขดัแยง้กบัชุมชนในการใชท้รัพยากร การปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกอนันาํไปสู่ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบพืนทีโครงการนนัๆ เหล่านี
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บริษทัถือเป็นความรับผิดชอบทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืองและเตม็ที เพอืใหชุ้มชนและสงัคมเกิดความเชือมนัและยอมรับ 

ซึงส่งผลต่อการเติบโตและความยงัยนืของบริษทัในทีสุด 

ตลอด 17 ปีทีผ่านมา กลุ่มบริษทัยึดมนัแนวปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและสังคมมาอยา่ง

ต่อเนือง ดว้ยตระหนกัเสมอวา่ การดาํเนินธุรกิจทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มเป็นความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะ

ชุมชน บริษทัจึงตอ้งมีระบบจดัการสิงแวดลอ้มทีดีและเป็นมาตรฐาน เพือดาํรงการเติบโตทางธุรกิจ (Social License to 

operate) ของบริษทัใหย้งัยนื 

แนวปฏิบัติการจดัการคุณภาพสิงแวดล้อม 

เป้าหมายของการจัดการคุณภาพสิงแวดลอ้ม คือ การรักษาสิงแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ย อากาศ นาํ 

เสียง ของเสีย และระบบนิเวศทีอยูร่อบสถานประกอบการใหมี้คุณภาพตามเกณฑก์ฎหมายของประเทศและมาตรฐานสากล 

ตลอดจนชุมชนยอมรับ ในปี 2560 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษทัไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัดา้นสิงแวดลอ้มอย่างครบถว้น 

จึงไม่มีบทปรับจากกรณีหรือประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัหรือละเมิดกฎหมายแต่อยา่งใด 

สาํหรับกระบวนการบริหารจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีระบบ

ป้องกนัและกาํจดัมลพิษ การเฝ้าระวงัคุณภาพสิงแวดลอ้มทงัในโครงการและในชุมชนอยา่งต่อเนือง โดยมีการรายงานขอ้มูล

การตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิงแวดลอ้มให้กบัสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทุก 6 เดือน อีกทงัยงัมีคณะผูต้รวจการสิงแวดลอ้ม ทีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าดว้ย เมือวนัที 20 ธนัวาคม 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดรั้บการรับรอง

ระบบการจดัการสิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001 (2015) ดว้ย 

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศปี 2560 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าทีบริษทั ดาํเนินงานในปี 2560 มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

ของกฎหมายกาํหนด และระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งการอ่านค่า

ทุก 6 เดือน โดยหน่วยงานทีขึนทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการตรวจสอบ พบวา่ ระบบการตรวจวดัคุณภาพ

อากาศจากปล่อง และการตรวจคุณภาพอากาศในพืนทีชุมชน สามารถอ่านค่าไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผ่านเกณฑม์าตรฐานความ

น่าเชือถือทีระดบัยอมรับได ้
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การจดัการคณุภาพอากาศโรงไฟฟ้าราชบุรี 

ปัจจุบันการจัดการคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้า เป็นทียอมรับของชุมชนและหน่วยงานกาํกบัดูแล

ตลอดระยะเวลาการเดินเครือง 17 ปี เพราะการออกแบบโรงไฟฟ้าไดจ้ดัให้มีการติดตงัระบบควบคุมและกาํจดัมลภาวะจาก

การเผาไหม ้ไดแ้ก่ ระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization; FGD) ระบบการเผาไหมเ้ชือเพลิงแบบ 

Dry Low NOx และ Low NOx Burner เพือควบคุมการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม ้(กรณีใชก๊้าซธรรมชาติ

เป็นเชือเพลิง) และระบบฉีดนาํปลอดแร่ธาตุเพือควบคุมการเกิดออกไซดข์องไนโตรเจน (กรณีใชน้าํมนัดีเซลเป็นเชือเพลิง) 

นอกจากนี โรงไฟฟ้ายงัไดมี้การติดตงัระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศทีปลายปล่องของโรงไฟฟ้าทุก

ปล่อง เพอืตรวจสอบประสิทธิภาพระบบควบคุมและกาํจดัมลภาวะทางอากาศ ให้มนัใจวา่ก๊าซจากการเผาไหมที้ปล่อยออก

ไปสู่บรรยากาศอยูใ่นเกณฑที์กฎหมายกาํหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สาํหรับผลการตรวจวดัจากปล่องจะถูกรายงาน

ผา่นระบบออนไลน์ไปทีหอ้งควบคุมการเดินเครืองของโรงไฟฟ้า และกรมควบคุมมลพิษในเวลาเดียวกนัดว้ย 

เพือเป็นการสร้างความมันใจต่อชุมชน โรงไฟฟ้ายงัได้ติดตังสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศอยา่งต่อเนือง เพอืเฝ้าระวงัผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัชุมชน และเป็นมาตรการตรวจวดัคุณภาพอากาศตามทีระบุ

ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มตามทิศทางลมจากโรงไฟฟ้าทงัเหนือลมและใตล้มในทุกฤดูกาลดว้ย 

กรณีทีผลตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลายปล่องเริมมีค่าสูงใกลเ้คียงค่ามาตรฐานทีประมาณ 80% 

โรงไฟฟ้าราชบุรีมีแนวทางดาํเนินการเพอืลดปริมาณมลสารใหก้ลบัมาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ดงัแสดงในแผนภาพดา้นล่างนี 
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ผลการตรวจวดัคณุภาพนาํปี 2560 

คุณภาพนาํเฉลียทีระบายออกจากโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

และโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ปี 2560  

  

การจดัการคณุภาพนาํโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึงเป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทั มีกาํลงัผลิตติดตงั ขนาด 3,645 เมกะวตัต์ มีการใช้

นาํจากแม่นาํแม่กลองในระบบการผลิตพลงังานไฟฟ้าและให้บริการนาํดิบแก่โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ กาํลงัผลิตติดตงั 

1,490 เมกะวตัต ์พร้อมทงัรับนาํทิงจากโรงไฟฟ้าดงักล่าว เพือมาบาํบดัและปล่อยออกสู่คลองสาธารณะ การบริหารจดัการ

คุณภาพนาํของโรงไฟฟ้าราชบุรีแสดงตามแผนภาพ ดงันี 
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นาํทีผา่นกระบวนการใชง้าน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) นาํใชจ้ากกระบวนการผลิต  

2) นาํใชจ้ากอาคารสาํนกังาน  

การจดัการคุณภาพนาํใชจ้ากกระบวนการผลิตจะผ่านระบบบาํบดัตามประเภทของนาํเสีย ก่อนปล่อย

ลงสู่บ่อพกันาํที 1 และ 2 เพือตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้มีสภาพใกลเ้คียงธรรมชาติ ซึงนาํทีผ่านกระบวนการผลิตส่วน

ใหญ่เป็นนาํจากระบบหล่อเยน็ทีมีอุณหภูมิประมาณ 38-42 องศาเซลเซียส จึงตอ้งจดัการปรับอุณหภูมิเพอืป้องกนัผลกระทบ

ต่อการอยูอ่าศยัของสิงมีชีวติ ทงัพชืและสตัวใ์นนาํ รวมทงัระบบนิเวศ โดยโรงไฟฟ้าราชบุรีไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยนาํลง

สู่คลองบางป่า (คลองในระบบชลประทาน) ไดไ้ม่เกิน 33 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูร้อนทีมีอุณหภูมิอากาศสูง โรงไฟฟ้าจะ

ทาํการหมุนเวยีนนาํไวใ้นระบบระบายนาํจนกวา่นาํจะมีอุณหภูมิตามเกณฑ์กาํหนด ระบบควบคุมการระบายจึงจะเปิดและ

ปล่อยนาํลงสู่แหล่งนาํธรรมชาติได ้
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ผลการตรวจวดัระดับเสียง ปี 2560 

โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการตรวจติดตามระดบัเสียงเฉลีย 24 ชวัโมง และระดบัเสียงสูงสุด ทุก 3 เดือน ใน

พืนทีโรงไฟฟ้าและพืนทีชุมชน 2 แห่ง พบว่า ระดับเสียงทงัหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิงแวดลอ้มแห่งชาติทีกาํหนดไวไ้ม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบล (เอ) ตามลาํดบั 

การจดัการผลกระทบด้านเสียงโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการดาํเนินการเพือลดผลกระทบดา้นเสียงทีอาจเกิดกบัผูป้ฏิบัติงานดว้ยการติดตงั

อุปกรณ์ควบคุมและลดเสียง หรือเสียงรบกวนทีอาจเกิดขึนกบัชุมชน โดยการออกแบบและวางจุดตงัโรงไฟฟ้า ซึงมีอุปกรณ์

ทีทาํให้เกิดเสียงดังในการผลิตไวต้รงใจกลางของพืนทีโครงการ และกนัพืนทีให้เป็นกนัชน (Buffer Zone) ระหว่าง

โรงไฟฟ้าและชุมชนทงั 4 ทิศ ซึงทิศเหนือติดกบัหมู่บา้นดอนโพ ตาํบลบา้นสิงห์ ทิศตะวนัออกและทิศเหนือติดกบัหมู่บา้น

ชาวเหนือ ตาํบลบา้นไร่ และทิศตะวนัตก เป็นพืนทีวา่งของโรงไฟฟ้ามีขนาด 350 ไร่ และติดกบัพืนทีทาํการเกษตร โดยมี

ชุมชนทีอยูใ่กลที้สุดในทิศตะวนัตกคือชุมชนบา้นสามเรือน วธีิการป้องกนัและลดผลกระทบ 

ผลการดาํเนินงานจดัการของเสีย ปี 2560  

  ในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี และโรงผลิตไฟฟ้านวนคร มีการจดัการปริมาณ

ของเสียในภาพรวม ดงันี 
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การจดัการของเสียโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าไดย้ดึหลกัการ 3R เพือลดผลกระทบจากของเสียทีออกไปปนเปือนสู่สิงแวดลอ้ม โดยรณรงค์

สร้างจิตสํานึกและกําหนดมาตรการเพือลดการสร้างของเสียทังในกระบวนการผลิต และในสํานักงาน โดยชีให้เห็น

ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือย ซึงกลายเป็นของเสียจาํนวนมากทีตอ้งถูกทิงและนาํไปฝังกลบ ส่งผลให้เกิด

การปนเปือนลงสู่ดินนํา พืช และสัตว์ เข ้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ งาน

เดินเครือง-บาํรุงรักษา และของเสียทีเกิดจากสํานักงาน จะมีการคดัแยกประเภทอย่างชดัเจน ทงัประเภทอนัตรายและไม่

อนัตรายโดยแต่ละประเภทจะถูกจดัเก็บไวใ้นอาคารจดัเก็บของเสียทีออกแบบป้องกนัการรัวไหล การทาํปฏิกิริยาเคมีต่อกนั 

ตลอดจนอุบติัภยัหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ เป็นอยา่งดีพร้อมทงัยงัมีอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินไวอ้ยา่งครบถว้น 

ส่วนผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งตอ้งปฏิบติัตามวธีิปฏิบติังานในการจดัการของเสีย เพือป้องกนัตนเองและ

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มจากการเก็บขน จดัเก็บและส่งกาํจดัของเสีย โดยเฉพาะการปนเปือนลงสู่ดินและนาํในการเก็บขน

เพือนําไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือกําจัดนัน ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรือง การกาํจดัสิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ โดยมีผูป้ฏิบติังานและผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกนั

สิงแวดลอ้มเป็นพิษดา้นของเสียโดยเฉพาะ ทาํหน้าทีกาํกบัดูแลและรายงานให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทุกปี 

ตลอดจนดูแลให้มีแผนป้องกนัอุบติัภยัและอุปกรณ์เพอืรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอาจเกิดการรัวไหลหรืออคัคีภยัดว้ย 
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การลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มทีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการในปี 2560 มีรายละเอียด 

ดงันี 

หมายเหต ุ  หมายถึง กิจกรรมทีดาํเนินการในรอบปี       CEMS:  Continuous Emission Monitoring System     AQMS:  Ambient Air Quality Monitoring System 

 

 

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

ข้อมูลกายภาพ             

ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา             

คุณภาพอากาศทวัไป             

ความถูกตอ้งของ CEMS             

ความถูกตอ้งของ AAQMS             

Stack Emission             

ระดบัเสียงโดยทวัไป             

คุณภาพนาํผิวดิน             

คุณภาพนาํใตดิ้น/บ่อนาํตืน             

ปริมาณและคุณภาพนาํทิง             

คุณภาพนาํในบ่อทิงยิปซมัและบ่อสงัเกตการณ ์             

คุณภาพดิน             

ตรวจติดตามขอ้มูลนาํฝน             

ข้อมูลชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สตัวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสตัวป่์า             

ตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในปลา             

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์             

การคมนาคมขนส่ง             

การจดัการนาํและการใชน้าํ             

การควบคุมนาํท่วมและการระบายนาํ             

คุณภาพชีวติ             

การกาํจดัของเสีย             

สาธารณสุข/สถิติโรค             

การตรวจสุขภาพ             

อาชีวอนามัย             

:  ฝุ่ นละออง             

:  ระดบัเสียง             

:  ความร้อน             

:  ความเขม้แสง             

:  ไอกรด-สารเคมี             

:  เชือลีจิโอเนลลาในหอหล่อเยน็             

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ             

คุณภาพชีวติ/ทศันคติ ความคิดเห็นของราษฎร             
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สรุปรายการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มในปี 2560 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 5.00 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนาํมนัเตาเพชรเกษม 0.42 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนาํทิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.60 

การรับรองระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั  

ISO14001/OHSAS18001 
0.81 

งานกาํจดัของเสีย 2.24 

งานปรับปรุงระบบ CEMS โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 1.63 

รวมเป็นเงิน 11.70 

 

นอกจากนีในปี 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัไดจ้ดัเตรียมงบประมาณเพอืใชใ้นการดาํเนินการดา้น

สิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ดงันี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 2.1 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนาํมนัเตาเพชรเกษม 1.0 

งานตรวจวดัคุณภาพอากาศทีระบายจากปล่องและVOCs 0.5 

งานตรวจสอบความถูกตอ้งการทาํงานระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ CEMs และ AAQMs 2.5 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศและนาํทิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.57 

การรับรองระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 0.26 

งานตรวจวเิคราะห์นาํฝน 0.03 

วเิคราะห์สิงผดิปกต(ิตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.06 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.07 

งานกาํจดัของเสียทวัไปและของเสียจากกระบวนการผลิต 1.97 

งานสุ่มตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในปลา 0.03 

ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.23 

โครงการศึกษากลไกการเกิดโอโซนในพนืทีจงัหวดัราชบุรีฯ 4.00 

โครงการศึกษาการบาํบดันาํลา้ง Turbine Compressor blade 0.20 

โครงการศึกษาการเปลียนแปลงขอ้มูลของนาํใตดิ้น 0.05 

รวมเป็นเงิน 14.57 
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน 

การจาํหน่ายไฟฟ้า 

บริษทัจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. แต่เพียงรายเดียวตามสญัญาซือขายไฟฟ้า ผา่นระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. โดย

ไฟฟ้าทีผลิตได้จากเครืองกาํเนิดไฟฟ้าจะถูกยกระดับแรงดันไฟฟ้าโดยหม้อแปลงไฟฟ้า และผ่านไปยงัลานไกไฟฟ้า 

(Switchyard) และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์และ 230 กิโลโวลต ์ของ  กฟผ. และกระแสไฟฟ้าดงักล่าวจะถูกส่งจาก

ระบบของ กฟผ.ไปสู่ระบบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคซึงเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ต่อไป 

ผู้ผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลงัการผลติในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของกฟผ. ปี 2560 เกิดขึนเมือวนัที 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 

น. อยูที่ระดบั 28,578.40 เมกะวตัต ์ตาํกวา่พลงัไฟฟ้าสูงสุดของปี 2559 ซึงอยูที่ระดบั 29,618.80 เมกะวตัต ์ร้อยละ 3.50 หรือ 

1,040.40 เมกะวตัต ์ในขณะทีความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า (รวมขอ้มูล VSPP) อยูที่ระดบั 30,303.40 

เมกะวตัต ์ลดลงร้อยละ 2.20 เมือเทียบกบัปี 2559 ซึงอยูที่ระดบั 30,972.70 หรือลดลง 669.30 เมกะวตัต ์ทงันี ความตอ้งการ

พลงัไฟฟ้าสูงสุดปีนีลดลงตามอุณหภูมิทีลดลง เนืองจากสภาพอากาศทีมีลมมรสุมพดัผา่นทาํใหมี้ฝนตกเร็วกวา่ฤดูกาลปกติ 

ดา้นกาํลงัผลิตติดตงัระบบไฟฟ้า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีกาํลงัผลิตรวมของระบบทงัสิน 42,433.25 เมกะ

วตัต ์โดยเท่ากบักาํลงัการผลิตฯ ของเดือนทีผ่านมา ซึงเป็นสัดส่วนกาํลงัการผลิตจาก กฟผ. เท่ากบั 16,071.13 เมกะวตัต ์

(ร้อยละ 37.90) รองลงมา ไดแ้ก่ ซือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่เท่ากบั 14,948.50 เมกะวตัต ์ (ร้อยละ 35.20) ซือจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเท่ากบั 7,536.02 เมกะวตัต์ (ร้อยละ 17.80) และซือจากประเทศเพือนบา้นเท่ากบั 3,877.60 เมกะวตัต ์

(ร้อยละ 9.10) ตามลาํดบั โดยกาํลงัการผลิตรวมของระบบเพมิขึนจากเดือนก่อนหนา้ เนืองมาจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

จาํนวน 370 เมกะวตัต ์
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ตารางสดัส่วนกาํลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2560 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทงัระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง จาํกดั (มหาชน)* 3,481.00  8.20  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 930.00  2.19  

      - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจาํกดั 700.00  1.65  

      - บริษทั ไตรเอนเนอร์จี จาํกดั 700.00  1.65  

      - บริษทั โกลด ์ไอพีพ ีจาํกดั (บ่อวนิ) 713.00  1.68  

      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ จาํกดั 350.00  0.82  

      - บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั 1,346.50  3.17  

      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชนั จาํกดั 1,468.00  3.46  

      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 1,400.00  3.30  

      - บริษทั เก็คโค-่วนั จาํกดั 660.00  1.57  

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี หนองแซง จาํกดั 1,600.00  3.77  

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 1,600.00  3.77  

      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  7,536.02  17.76  

รวมกาํลงัการผลติทีรับซือในประเทศ 22,484.52  52.99  

รวมกาํลงัการผลติทีรับซือต่างประเทศ 3,877.60  9.14  

รวมกาํลงัการผลติของ กฟผ. 16,071.13  37.87  

รวมทงัสิน 42,433.25  100.00  

หมายเหตุ  * บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีกาํลงัผลิตติดตงัรวม 3,645 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตตามสัญญาซือขายไฟฟ้า  (Dependable 

Contracted Capacity) ทขีายให้กบั กฟผ. เท่ากบั 3,481 เมกะวตัต ์    ทมีา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         

จากรายงานสถานการณ์การใช้นํามนัและไฟฟ้าของไทยของสํานักนโยบายและวางแผนพลังงาน กระทรวง

พลงังานพบวา่ การผลิตพลงังานไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 อยูที่ระดบั 169,409 กิกะวตัตช์วัโมงเพิมขึนร้อยละ 

0.94 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนสาเหตุทีการผลิตไฟฟ้าในระบบของการไฟฟ้าเพมิขึนไม่สูงมากนกั เนืองจากฐานที

สูงในปีก่อน ประกอบกบัการผลิตไฟฟ้าใชเ้องหรือซือตรง โดยไม่ผ่านระบบของการไฟฟ้ามีแนวโนม้เพิมสูงขึน ทงันี ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชือเพลิงหลกัทีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า มีสัดส่วนร้อยละ 60.23 ในขณะทีพลงังานหมุนเวียน (รวมพลงันาํ) มี

สัดส่วนร้อยละ 9.48 

ทงันี บริษทัมีการลงทุนทงัภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษทัพลงังานชนันาํใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดงันนั บริษทัจึงมีนโยบายขยายการลงทุนออกสู่ต่างประเทศมากขึน โดยมุ่งเนน้ทงัโครงการโรงไฟฟ้า

เชือเพลิงหลัก พลงังานทดแทน และธุรกิจทีเกียวเนืองกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน สําหรับฐานการลงทุนปัจจุบัน 

นอกเหนือจากประเทศไทยแลว้ยงัประกอบไปด้วย สปป. ลาว ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในตลาดเป้าหมายใหม่ไดแ้ก่ ประเทศเพือนบา้น (สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม) ประเทศอืนๆ ในอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในเอเชียแปซิฟิก 

 จากสถานการณ์ในประเทศไทยทีกระทรวงพลงังานได้นาํเสนอกรอบการปรับปรุงแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า 

(PDP 2015) ใหม่แก่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ซึงอยูบ่นพนืฐานความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและกาํลงัผลิต

ไฟฟ้าทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเกิดขึนและรูปแบบการผลิตไฟฟ้าทีเปลียนแปลงไป โดยเนน้พลงังานหมุนเวียนมากขึน 

รวมถึงแผนการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ทงันี ทางบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของแผนดงักล่าว เพือแสวงหาโอกาสในการ

ลงทุน ขณะเดียวกนั ก็ไดติ้ดตามสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเพือเขา้ลงทุนในประเทศทีมี

ศกัยภาพและสนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั 

1) ประเทศญีปุ่ น 

สถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศญีปุ่นภายหลงัจากความตระหนกจากเหตุการณ์ฟุกุชิมะผ่านไป ทาํให้กระแส

ต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลดน้อยลง โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมในญีปุ่น คาดว่ายงัตอ้งใชไ้ฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปเพือลด

ตน้ทุนค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขา้มาช่วยพยงุตน้ทุนค่าไฟฟ้าทีผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน นอกจากนี ยงัมี

นโยบายเพมิสดัส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนใหเ้ป็น 1 ใน 4 ของกาํลงัการผลิตโดยรวมในอนาคต 

2) สาธารณรัฐประชาชนจนี 

จากนโยบายลดมลภาวะของรัฐบาลและขอ้ตกลงโลกร้อน ทาํให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งเน้นไปใช้

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เแทนการใชโ้รงไฟฟ้าถ่านหินเพิมขึน ซึงตามแผนพฒันาโรงไฟฟ้าปี 2559 - 2563 กาํหนดให้มีโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 58 กิกะวตัต์ในปี 2563, 160 กิกะวตัต์ ในปี 2573 และ 240 กิกะวตัต์ในปี 2593 ซึงคาดว่าจะมีการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิมขึน 6-8 โรงต่อปี อยา่งไรก็ตาม จะยงัคงมีการใชไ้ฟฟ้าถ่านหินอยูเ่ช่นเดิม แต่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

รุ่นใหม่ทีมีประสิทธิภาพสูงขึน 

3) ประเทศออสเตรเลยี 

ประเทศออสเตรเลียมีสภาพภูมิประเทศทีเหมาะกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนประเภท

พลังงานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์เนืองจากมีความเร็วลมและความเข้มแสงดี อีกทังยงัเป็นผูน้ ําเทคโนโลยีเซลล์

แสงอาทิตย ์โดยรัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายให้มีโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนจาํนวน 33,000 กิกะวตัต ์– ชวัโมง ในปี 2563 

ซึงคาดวา่จะตอ้งมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเพิมขึนอีก 6,500 เมกะวตัตใ์นอีก 5 ปีขา้งหนา้  

4) สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีศักยภาพดา้นโรงไฟฟ้าพลงันาํและพลงัความร้อนใตพิ้ภพ แต่ขาดเสถียรภาพจาก

พลงังานความร้อนเชือเพลิงฟอสซิล ซึงทีผ่านมามีการนาํเขา้เชือเพลิงจากต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูงรัฐบาลจึงไดผ้ลกัดนั

นโยบายการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนเพอืแกปั้ญหาดงักล่าว โดยกาํหนดเป้าหมายสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน

สูงถึงร้อยละ 50 ในปี 2563 แต่เนืองจากยงัขาดโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการลงทุน รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้มีการ

ลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทอืน เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ทิศทางอุตสาหกรรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเน้นพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นหลกั เนืองจากมี

ทรัพยากรอยูม่ากภายในประเทศ ทาํให้มีตน้ทุนตาํ  อยา่งไรก็ดี ทางรัฐบาลไดมี้การกาํหนดเป้าหมายเพิมสัดส่วนพลงังาน

หมุนเวยีนดว้ยเช่นกนั โดยเพมิเป็นร้อยละ 19 ในปี 2562 และร้อยละ 23 ในปี 2568 ตามขอ้ตกลงลดโลกร้อน 
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6) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศทีมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ามาจากเชือเพลิงก๊าซธรรมชาติร้อยละ 95 ซึงส่วน

ใหญ่นาํเขา้มาจากสหพนัธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหลกัและในส่วนของสถานีรับเชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ

เหลวคาดวา่ในอนาคตจะปรับปรุงเพมิเป็น 11 ลา้นตนัต่อปี เพือรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีเพิมขึน ทงันี จากการประชุม

รัฐมนตรีพลงังานอาเซียน ครังที 35 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ไดมี้การลงนามความร่วมมือภายใตก้รอบบนัทึก

ความเขา้ใจวา่ดว้ยโครงการบูรณาการดา้นไฟฟ้า ตามแผนของ ASEAN Power Grid (APG) โดยในระยะที 2 ปี 2563 เป็นตน้

ไป จะมีการซือขายพลงังานไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยผ่านระบบส่งของประเทศไทย และ

สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

7) สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

สหพนัธรัฐมาเลเซียมีแนวโนม้การเพิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงประเภทถ่านหิน เนืองจากมีตน้ทุน

ในการผลิตไฟฟ้าทีตาํ และทางรัฐบาลตอ้งการลดสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงก๊าซธรรมชาติลง 

8) เนการาบรูไนดารุสซาลาม 

เนการาบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศทีรํารวยก๊าซธรรมชาติจึงใชเ้ชือเพลิงดงักล่าวเป็นหลกั ในปี 2578 มี

แผนจะเพมิกาํลงัการผลิตของพลงังานหมุนเวยีนใหเ้ป็นร้อยละ 10 

9) ราชอาณาจักรกมัพูชา 

ในอนาคตราชอาณาจกัรกมัพูชามีแผนเพิมกาํลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าทีใชก๊้าซธรรมชาติให้เป็นร้อยละ 50 

ในปี 2573 ส่วนกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและพลงันาํแมว้า่จะมีสดัส่วนทีลดลงแต่กาํลงัการผลิตยงัมีปริมาณมากอยูใ่น

ปัจจุบนั 

10) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของสปป. ลาว ในปี 2559 - 2568 ยงัคงเนน้การผลิตไฟฟ้าจากพลงันาํเป็น

หลกั และมีการเสริมระบบจากโรงไฟฟ้าประเภทอืน เพอืเพมิความมนัคงของระบบใหม้ากขึนโดยทางรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว 

(EDL) ไดว้างกลยทุธ์ใหมี้การรับซือไฟฟ้าจากต่างประเทศและส่งไปขายต่อยงัประเทศเพอืนบา้น 

11) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ตามแผนการพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนน้การผลิตไฟฟ้าจากพลงันาํ

เป็นหลกัเช่นเดียวกนักบั สปป. ลาว เนืองจากมีศกัยภาพในการผลิตสูงและมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิมเติม เพือช่วย

เสริมความมนัคงของระบบไฟฟ้าในหนา้แลง้ 

12) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ตามแผนการพฒันาโรงไฟฟ้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ระบุถึงการเพิมสัดส่วนโรงไฟฟ้า

ประเภทความร้อน เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ซึงจะใช้เทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพสูงขึนและลดการปล่อยมลพิษสู่

สภาพแวดลอ้ม นอกจากนี ยงัเพิมเป้าหมายสดัส่วนกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเป็นร้อยละ 22 ทงัพลงังานลม 

พลงังานแสงอาทิตยแ์ละชีวมวล 
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2.4  งานทยีงัไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีโครงการทีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการพฒันาและก่อสร้างจาํนวน 6 โครงการ ซึงมีรายละเอียดโดยดงันี 

โครงการ ประเทศ สถานะ เชือเพลิง บริษทัถือหุ้น                         

(ร้อยละ) 

กาํลงัการผลติตาม

สัดส่วนการถือ

หุ้น  (เมกะวตัต์) 

กาํหนดการ

เดนิเครืองเชิง

พาณชิย์ (COD) 

โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็

เบกิไพรโคเจนเนอเรชัน 

ประเทศไทย ก่อสร้าง ก๊าซธรรมชาติ 35.00 34.73 2562 

โครงการรถไฟฟ้า                          

สายสีชมพู-เหลือง 

ประเทศไทย ก่อสร้าง - 10.00 กาํลงัการผลิต

เทียบเท่า 191.00    

เมกะวตัต ์

2563 

โรงไฟฟ้าพลังนําเซเปียน           

เซนาํน้อย 

สปป.ลาว ก่อสร้าง พลงันาํ 25.00 102.50 2562 

Mount Emerald Wind 

Farm Project 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงังานลม 80.00 144.36 2561 

Collinsville Solar PV 

Project 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงัแสงอาทิตย ์ 80.00 34.00 2561 

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ฟังเชงกงั 

ระยะที 2 

จีน ก่อสร้าง นิวเคลียร์ 10.00 236.00 2564 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วม Riau 

อินโดนีเซีย พฒันา ก๊าซธรรมชาติ 49.00 141.03 2564 
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3. ปัจจยัความเสียง 

บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ล็งเห็นและตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารจดัการความเสียงในทุกๆ 

ดา้นทีมีส่วนเกียวขอ้ง เพือให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตและยกระดบัขึนสู่บริษทัพลงังานครบวงจร 

ชนันํา ทีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าขององค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทงัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบการปฏิบัติของ

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดผา่นการติดตาม และกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริหาร

ความเสียงและคณะกรรมการบริษทั ซึงคณะกรรมการบริหารความเสียงกาํหนดให้มีการจดัประชุมการบริหารความเสียง

ขององคก์รเป็นประจาํทุกไตรมาส และอาจจะมีการเรียกประชุมเพิมเติมในกรณีทีมีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงค์เกิดขึนโดย

ไม่คาดหมาย และอาจจะนาํมาสู่ผลกระทบขนัรุนแรงทีมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

โดยในปี 2560 มีการประชุมจาํนวน 4 ครังตามรายไตรมาสเพือกาํกบัดูแล พิจารณากลนักรองนโยบาย กาํหนด

ยทุธศาสตร์และแนวทางบริหารความเสียงของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสียงทีมีการประเมิน ติดตาม

และบริหารจัดการความเสียงของบริษัทให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมภายใต้แนวทางและนโยบายทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั และรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและสถานะความเสียงของบริษทั และการเปลียนแปลงต่างๆ ทงัใน

ระดบัโครงการในช่วงต่างๆ และในระดบัองค์กรโดยรวม (Corporate Risk Assessment) รวมถึงสิงทีตอ้งดาํเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบัอยา่งสมาํเสมอเพอืตรวจทานแนวทางปฏิบติั

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ทีกาํหนด 

เพือให้สามารถกาํกับดูแลและบริหารความเสียงไดอ้ย่างใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพยิงขึน คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง ไดจ้ัดตงัคณะทาํงานบริหารความเสียง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงานของบริษทั โดยมีรอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพยเ์ป็นประธานคณะทาํงาน ทาํหนา้ทีวิเคราะห์ ประเมินความเสียงดา้นต่างๆ และหา

แนวทางบริหารความเสียงเหล่านันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพือลดโอกาส และ

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ เช่น รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาพลกัษณ์ รวมทงัผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

(Stakeholder) ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสมและยอมรับไดต้ามนโยบายการบริหารความเสียง 

นอกจากนี ในปี 2560 บริษทัไดริ้เริมจดัทาํแผนบริหารจดัการความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 

BCP) เพือรองรับความเสียงในภาวะวิกฤตสาํหรับองค์กร ซึงจะช่วยส่งเสริมและบูรณาการให้การบริหารความเสียงของ

บริษทัมีความสมบูรณ์ครบถว้นในทุกมิติ โดยจัดทําคู่มือการบริหารความเสียงสําหรับให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจ

เกียวกบัการบริหารความเสียงใหก้บัผูป้ฏิบติังานในทุกระดบั เช่น การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผลตอบแทนโครงการ

ขนัตาํของบริษทั (Hurdle Rate) ใหค้รอบคลุมความเสียงขนัตน้ในประเทศต่างๆ ทีเป็นเป้าหมายการลงทุน และมีการเสนอ

นโยบายทางการเงินของบริษทั (Finance Policy) เพือกาํหนดระดบัเพดานความเสียงในด้านต่างๆ ทางการเงิน พร้อม

แนวทางการปฏิบตัิ เช่น ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียน และสภาพคล่อง เป็นตน้ 

ปัจจยัความเสียงสําคญัหลกั 5 ด้าน 

บริษทัไดว้ิเคราะห์ ประเมิน กาํหนดแนวทางป้องกันและบริหารจดัการ เพือลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจ

ประกอบดว้ย (ทงันี คณะทาํงานบริหารความเสียง จะรายงานผลการประเมิน และแนวทางการบริหารจดัการเพือลดความ

เสียงใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเสียงพจิารณาก่อนจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในทุกๆ ไตรมาส) 
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1) ความเสียงอนัเนืองมาจากการเปลยีนแปลงของปัจจยัภายนอก (Uncontrollable Risk Factors) 

ตัวอย่างประเดน็ความเสียง/ผลกระทบ (Impact) 

 แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015): ทีมีการปรับสัดส่วนเชือเพลิง

เพือความสมดุลและความมนัคงของระบบพลงังาน จึงเป็นขอ้จาํกดัทีทาํให้บริษทัไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตในการ

ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ ่(IPP) ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรับลดสัดส่วนสาํหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

จากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะทีการสาํรองไฟฟ้าในระบบยงัคงอยูใ่นระดบัสูงคือไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 โอกาสทีมี 

คือการพฒันาโครงการพลงังานทดแทนซึงเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP&VSPP) ทีมีการปรับสดัส่วนเพมิขึน 

 ปัญหาขาดแคลนเชือเพลิงก๊าซธรรมชาติทางภาคตะวนัตก 

 สภาวะเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนทางการเมือง และภยัการก่อการร้าย 

 การแข่งขนัในอุตสาหกรรมพลงังานมีความรุนแรงมากยงิขึนทงัในและต่างประเทศ 

 พฒันาการของนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน 

เช่น Electrical Vehicle, Energy Storage System และ Smart Grid (Disruptive Technology) 

แผนบริหารจัดการ/ลดความเสียง (Risk Management/ Mitigation Plan) 

 ประสานงานและสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกับหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือให้เกิดการแลกเปลียนขอ้มูล 

รวมถึงติดตามข่าวสารการเปลียนแปลงของนโยบายภาครัฐ และหน่วยงานทีเกียวขอ้งพร้อมประเมินผลกระทบอย่าง

สมาํเสมอโดยเฉพาะการซ่อมแซมแท่นและหรือท่อส่งก๊าซธรรมชาติทีแหล่งยาตากุนและหรือยานาดาเป็นประจาํทุกปี กรณี

ภยัแลง้ทีตอ้งมีการจดัสรรแหล่งนาํ ภยันาํท่วมทีอาจจะกระทบถึงโครงการ โดยเฉพาะโครงการทีลงทุนในต่างประเทศซึง

ตอ้งทาํความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และโดยเฉพาะโครงสร้างและกฎระเบียบ 

ดา้นอุตสาหกรรมพลงังานทีแตกต่างออกไปจากในแต่ละประเทศ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวยีดนาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 

 แสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาผนึกกับกลุ่ม กฟผ. เพือเพิมขีดความสามารถและ

ศกัยภาพการลงทุนของบริษทั รวมทงัแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทีเชียวชาญในธุรกิจเกียวเนืองและธุรกิจที

เป็น Disruptive Technology 

2) ความเสียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk) 

ตัวอย่างประเดน็ความเสียง/ผลกระทบ (Impact) 

 ความเสียงดา้นดอกเบีย (Interest Rate Risk)/ ผลกระทบทาํใหค้่าใชจ่้ายของบริษทัเพิมมากขึนและลดผล

กาํไรของบริษทั 

 อตัราแลกเปลียน (Exchange Risk)/ ผลกระทบทาํใหค้่าใชจ่้ายของบริษทัเพมิมากขึนและลดผลกาํไรของ

บริษทั 

 ความเสียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)/ ผลกระทบทําให้บริษัทผิดนัดชําระหนีคู่ค้า/Lender 

(Default) 
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แผนบริหารจัดการ/ลดความเสียง (Risk Management/ Mitigation Plan) 

 มีการวางแผนในการจดัหาแหล่งเงินทุนและใชเ้ครืองมือทางการเงินในการระดมทุนทีเหมาะสมและ

พอเพียง โดยมีตน้ทุนและอตัราส่วนหนีต่อทุนอยู่ในระดบัทีเหมาะสม บริษทัสามารถดาํรงสภาพคล่องในการขยายธุรกิจ 

ทงันี ภายในปี 2560 บริษทัได้มีการเตรียมประกาศใช้นโยบายทางการเงินของบริษทั (Finance Policy) เพือกาํหนด

หลกัเกณฑม์าตรฐานควบคุมความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียน และการบริหารจดัการสภาพคล่องทางการเงิน 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนดและทาํให้เกิดความเชือมันว่าบริษัทมีการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีมี

ประสิทธิภาพกบัความเสียงทียอมรับได ้นอกจากนี ยงัสร้างความมนัคงในสถานะทางการเงินและผลประกอบการใหเ้ป็นไป

ตามแผนหรือดีกวา่มีการบริหารหนีสิน อตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการทาํ natural hedge 

สําหรับอตัราแลกเปลียน และใชเ้ครืองมืออนุพนัธ์ต่างๆ เพือป้องกันความเสียงทางการเงิน เช่น การทาํสัญญา SWAP 

สาํหรับอตัราดอกเบียและอตัราแลกเปลียน เป็นตน้ 

3) ความเสียงด้านดาํเนินการ (Operation Risk) 

ตัวอย่างประเดน็ความเสียง/ผลกระทบ (Impact) 

  ความเสียงของโครงการทีอยูร่ะหว่างการพฒันา (Development Phase) เช่น Land Acquisition Risk, 

Fuel Supply Risk, Water-related Risk, Technology-related Risk และ Infrastructure & Facility Risk รวมทงัความเสียงดา้น 

Market, Partner, Regulation และ Environment เป็นตน้ 

 ความเสียงของโครงการทีอยู่ระหวา่งการก่อสร้างโครงการ (Construction Phase) เช่น Construction 

Planning and Management, Time Schedule Management, Quality & Inspection Management และ Cost Management and 

Financial Risk เป็นตน้ 

 ความเสียงของโครงการทีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Operation Phase) เช่น ผูป้ฏิบัติงาน (Personnel 

Qualification & Training), O&M and Outage Management, Spare Parts and Inventory Management, Obsolete Machine 

and Aging Effect และ Fuel Supply Risk เป็นตน้ 

แผนบริหารจัดการ/ลดความเสียง (Risk Management/ Mitigation Plan) 

 บริษทัไดบ้ริหารความเสียงดา้นดาํเนินการใหเ้หมาะสมตามบริบทและนโยบายของบริษทัและพนัธมิตร

ร่วมพฒันาโครงการโดยคณะกรรมการบริหารความเสียงมีการวิเคราะห์ ประเมินตรวจสอบ และติดตาม เพือหามาตรการ 

เชิงรุกในการป้องกนัและจดัเตรียมแผนงานในการลดความเสียง (Reduction) การหลีกเลียงความเสียง (Avoidance) การ

กระจายความเสียง (Sharing) และการถ่ายโอนความเสียง (Transfer) โอกาสและผลกระทบทีก่อให้เกิดความเสียหายทงัใน 

แง่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของโครงการทีอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียให้อยู่ในวงจาํกดัและเป็นทียอมรับได ้

ความเสียงในการดาํเนินการมีหลายปัจจยั เช่น Operation and Management Risk, Financial Risk, Safety and Environmental 

Risk เป็นตน้ ทงันี บริษทัไดมี้การกาํหนดผลตอบแทนขนัตาํของการลงทุนของในประเทศนนัๆ (Hurdle Rate) ตงัแต่ในการ

พิจารณาโครงการในช่วงการพฒันา มีการควบคุมกาํกบัดูแลทุกขนัตอนอยา่งรัดกุมและถูกตอ้งเป็นไปตามสัญญาเพือให้ได้

เครืองจักรและอุปกรณ์ทีมีความพร้อม สามารถเดินเครืองอย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครืองจกัรให้ดียิงขึนเพือลดปัญหาการหยุดเดินเครืองนอกแผนทีกาํหนด (Unplanned Shutdown) คณะกรรมการบริหาร

ความเสียงและคณะทาํงานบริหารความเสียงไดมุ้่งเน้นการบริหารจดัการป้องกนัเชิงรุก (Preventive Measures) เพือลด

โอกาสของปัจจยัเสียงในอนาคตทีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานโครงการของบริษทัและบริษทัในเครือล่วงหนา้ก่อน 
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4) ความเสียงด้านบุคลากร (Human Resources Risk) 

ตัวอย่างประเดน็ความเสียง/ผลกระทบ (Impact) 

 ความเสียงในการบริหารบุคลากรสาํหรับผูสื้บทอดตาํแหน่งในระดบัต่างๆ (Succession Planning) 

 ความเสียงในการสรรหาและเตรียมความพร้อมบุคากรเพอืไปปฎิบตัิงานต่างประเทศ 

แผนบริหารจัดการ/ลดความเสียง (Risk Management/ Mitigation Plan) 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาขอ้มูลผูบ้ริหารกลุ่ม Successor จากโครงการ Executive Development Program

แต่งตงัเป็นผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพอืทดแทนตาํแหน่งทีจะวา่งลง 

 จดัเตรียมความพร้อมดา้นภาษาอินโดนีเซียใหก้บับุคลากรทีมีแผนไปปฏิบตัิงานประจาํ (ต่อเนือง) 

 เสนอร่าง Oversea Package การส่งพนกังานไปปฏิบตัิงานประจาํทีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 เสนอร่าง Oversea Package การส่งพนกังานไปปฏิบตัิงานประจาํทีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 จดัทาํและปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังานทีประเทศออสเตรเลีย สปป. ลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้

แลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2560 

 เตรียมสรรหาบุคลากรสาํหรับการไปปฏิบตัิงานทีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

5) ความเสียงด้านภาพลักษณ์องค์กรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึง การทุจริต

คอร์รัปชัน (Reputation/ Governance/Compliance) 

ตัวอย่างประเดน็ความเสียง/ผลกระทบ (Impact) 

  การต่อตา้นจากชุมชน (Public Acceptance) ในพืนทีโครงการของบริษทั 

 โครงการของบริษทัก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม (Social and Environmental Impact) 

ทงัโครงการทีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและโครงการทีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

 ความเสียงอนัเกิดจากประเด็นทีเกียวขอ้งกบัธรรมาภิบาล เช่น การทุจริตคอร์รัปชนั ในการดาํเนินธุรกิจ 

เป็นตน้ 

แผนบริหารจัดการ/ลดความเสียง (Risk Management/ Mitigation Plan) 

 บริษัทมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเสียงด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างใกล้ชิด

สมาํเสมอ โดยตระหนักดีว่าภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นส่วนสําคญัทีนํามาซึงความยงัยืนของธุรกิจบริษทัจึงมีแผนและ

มาตรการเชิงรุกในการป้องกนัลดโอกาสในการเกิดความเสียงและเตรียมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ภาคส่วนทีเกิดจากความเสียงเหล่านนัใหมี้ผลนอ้ยทีสุดและประเด็นทีเกียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลตงัแต่ก่อนเริมการพฒันา 

ระหว่างพฒันาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเครืองเชิงพาณิชยจ์นกระทงัสินสุดสัญญาและอาจจาํเป็นทีจะตอ้งมีมาตรการ

ต่อเนืองหลงัสินสุดโครงการเพือป้องกนัและสร้างความมนัใจวา่จะไม่มีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคที์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์

องคก์รในเชิงลบตามหลกัการของ CAC (Collective Action Coalition) ทีบริษทัไดเ้ขา้เป็นสมาชิกเมือวนัที 22 เมษายน 2559

บริษทัไดย้ดึหลกัการบริหารองคก์รดว้ยความจริงใจโปร่งใส ซือสัตย ์ยติุธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 
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(CSR) ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ยึดมนัในการปฏิบติัตามพนัธสัญญากฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึง

มาตรการลดผลกระทบสิงแวดลอ้มทีกาํหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 

Assessment หรือ EIA) การประชาสมัพนัธ์ชีแจงข่าวสารขอ้มูลทีเป็นขอ้เท็จจริงแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเพียงพอและทนักาล 

โดยปราศจากอคติ นอกจากนี บริษทัยงัไดว้่าจา้งทีปรึกษาเพือเขา้มาช่วยจดัทาํแผนบริหารจดัการความต่อเนืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) ของบริษทั ซึงรวมถึงการทบทวนแผนการสือสารในภาวะวิกฤต โดยการประเมินความ

เสียงทีสอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทังถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปยงับริษัทย่อย เพือให้การจัดการปัญหามี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบอยา่งทวัถึงในระดบัทอ้งถิน 

 

4. ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1   ทดีนิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 

1)  บริษัท  ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ  จาํกดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค.60 

1.    ทดีนิ 295.99  

2. อาคารและสิงปลูกสร้าง 247.35  

3. ยานพาหนะ     0.21  

4. ครุภัณฑ์   

        4.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  9.79  

        4.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 1.60  

        4.3  ระบบสือสาร  0.01  

        4.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 19.33  

        4.5  อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้าฟลงังานลม   0.03  

รวม 574.31  

หมายเหตุ 1. สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ทงัหมด 

 2.ไม่รวมทีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัทีซือจาํนวน 305.39 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        

    ณ วนัที 31 ธ.ค. 2560 จาํนวน 305.39 ลา้นบาท 
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2)  บริษัท  ผลติไฟฟ้าราชบุรี  จาํกดั  

 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 60 

1. ทดีนิ  ประกอบดว้ย  

    1.1  ทีดิน  โรงไฟฟ้าราชบุรี  เนือทีรวม 2,158 ไร่ 1 งาน 28.6 ตารางวา 661.12  

    1.2  ทีดิน   สถานีสูบนาํ เนือทีรวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 3.74  

    1.3  ทีดิน   ท่าเทียบเรือ เนือทีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

    1.4  ทีดินวา่งเปล่า (จ. เพชรบุรี) เนือทีรวม 52 ไร่  89.8 ตารางวา 29.94  

    1.5 ทีดินทาง  หนองนาํ ลาํรางสาธารณะเนือทีรวม 19 ไร่  2 งาน 81.6 ตารางวา 22.22  

    1.6 ทีดินสถานีรับนาํมนัเตาเพชรเกษม เนือทีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  

    1.7 ทีดิน  โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี เนือทีรวม 335 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 88.50  

2.  โรงไฟฟ้า และเครืองจกัรเครืองมือในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

      2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 458.50  

 
      2.2  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 39.71  

      2.3  สิงอาํนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั  186.56  

 
      2.4  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 21.42  

 
3.  อาคารและสิงปลูกสร้างอืนๆ   

3.1  อาคารและสิงปลูกสร้าง    12.24  

 
3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 3.13  

 
3.3 สิงอาํนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 6.43  

4.  ยานพาหนะ 0.07  

5.  ครุภัณฑ์  

5.1  เครืองตกแต่งและติดตงั 0.34  

 
5.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 8.37  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 60 

5.3  อุปกรณ์ระบบติดต่อสือสาร 0.26 

5.4  คอมพวิเตอร์และ Network 6.97 

รวม 1,584.46 

หมายเหต ุ   สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 

3)  บริษัท ราชบุรีพลงังาน จํากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 60 

1. ครุภัณฑ์  

1.1 เครืองตกแต่งและติดตงั 0.09 

รวม 0.09 

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

2. ไม่รวมทีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัทีซือจาํนวน 3.82 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        

    ณ วนัที 31 ธ.ค. 2560 จาํนวน 3.82 ลา้นบาท 

4)  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกัด 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 60 

1. อาคารและสิงปลูกสร้าง 0.08 

2. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  3.94 

        1.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 0.23 

        1.3  ระบบสือสาร 0.03 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.22 

รวม 4.50 

หมายเหต ุ  สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ทงัหมด 
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5)  บริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชัน จาํกดัและบริษัทย่อย 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                   

ณ 31 ธ.ค. 60 

1.    ทดีนิ 224.74  

2.    โรงไฟฟ้า และเครืองจกัรเครืองมือในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้า 4,772.47 

 

 

2.2 อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า 4,772.67 

 

 

3.   อาคารและสิงปลูกสร้าง 50.66  

4.    ครุภัณฑ์   

          4.1 คอมพวิเตอร์และ Network 2.00  

5.   เครืองจกัรระหว่างติดตงั 

6.   ยานพาหนะ  

5,179.25 

- 

 

รวม 15,001.79  

หมายเหตุ  1.  สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดัและบริษทัยอ่ย 

2. ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั และบริษทัยอ่ย มีการจดจาํนองทีดิน 

อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจาํนาํอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2,550.71 ลา้น

บาท) เพือเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

4.2  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทคีวบคุมร่วมกนั บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอืนๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ชือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร  

จาํกดั  ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์         

โคเจนเนอเรชนั  จาํกดั  ซึงเป็นการ           

ร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 35% ในบริษทั เบิกไพร โคเจน

เนอเรชนั  จาํกดั  ซึงเป็นการร่วมคา้ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

21,900.00 99.99 % 21,900.00 
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ชือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จํากดั 

 ถือหุ้น 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั  ซึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จํากดั  

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 

จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั ซีเอน็                 

ไบโอแมส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั แอลพ ี                    

ไบโอแมส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั พีบี                         

ไบโอแมส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 

(โคราช3) จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 

(โคราช4) จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 

(โคราช7) จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอ แมส 

จาํกดั ซึงเป็นการ่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอฟเูอล 

จาํกดั ซึงเป็นการ่วมคา้ 

 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ประเภทพลงังานทดแทน

และธุรกิจเกียวเนือง 

640.00 99.99 % 640.00 

4. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั ดาํเนินงานดา้นเดินเครือง

และบาํรุงรักษา รวมทงั

ลงทุนและดาํเนินการอืนๆ 

ทีเกียวเนืองกบัโครงการ

ลงทุนใน สปป.ลาว 

2.50 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 
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ชือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

5. บริษทั อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล             

คอร์ปอเรชัน จํากดั 

 ถือหุ้น 100% ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์

เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย  

โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ถือหุ้น 

100% ในบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนั

แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึง

เป็นบริษทัยอ่ย  

โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

-  ถือหุ้น 80% ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย 

คอร์ปอเรชนั จาํกดัและบริษทัยอ่ย            

ซึงเป็นบริษทัยอ่ย  

-  ถือหุ้น 100% ในบริษทั ราช ไชน่า           

พาวเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

-  ถือหุ้น 40%  ในบริษทั  ไฟฟ้าหงสา    

จาํกดั  ซึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 37.50% ในบริษทั พไูฟมายนิง 

จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 49%  ในบริษทั PT Medco 

Ratch Power Riau ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนือง

ในต่างประเทศ 

17,650.00 99.99 % 17,650.00 

6. บริษทั ราช โอแอนด์เอม็ จํากดั บริการเดินเครืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

รวม 40,690.56 
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กจิการทคีวบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม                     หน่วย:ลา้นบาท 

ชือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี 

จาํกดั (ถือหุ้น 75% ในบริษทัไฟฟ้า          

นาํงึม 2 จาํกดั-กิจการทีควบคุมร่วมกนั) 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจ

ผลิตฟ้าใน สปป.ลาว 

6,606.75 33.33% 2,202.25 

2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค 

เซอร์วสิ จาํกดั 

ใหบ้ริการงาน

เดินเครืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

20.00 50.00% 10.00 

3. บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 3 จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 0.30 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 0.45 

5. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย              

จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 306.00 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 2,067.64 

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 5,044.94 
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เงนิลงทุนอืนๆ                        หน่วย:ลา้นบาท 

ชือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

1. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ 

จาํกดั 

ใหบ้ริการงานซ่อม

อุปกรณ์เครืองกงัหัน

ก๊าซของระบบผลิต

ไฟฟ้า 

623.00 10.00 % 62.30 

2.บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก              

โมโนเรล จาํกดั 

ใหบ้ริการรถไฟฟ้า

และซ่อมบาํรุงรักษา

โครงการรถไฟฟ้า

สายสีชมพู แคราย-

มีนบุรี 

3,500.00 10.00% 350.00 

3.บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 

จาํกดั 

ใหบ้ริการรถไฟฟ้า

และซ่อมบาํรุงรักษา

โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเหลืงลาดพร้าว-

สาํโรง 

3,500.00 10.00% 350.00 

 

ทงันี บริษทัมุ่งมนัทีจะลงทุน พฒันา และดาํเนินงานดา้นผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนือง เพือบรรลุวตัถุประสงคต์าม

วสิัยทศัน์การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชนันาํ ทีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษทั ไดมี้การจดัตงั

คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน เพอืกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน

และผลประโยชน์อืนจากการลงทุนในโครงการ เพอืเพมิกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทั การพจิารณากลนักรอง

โครงการลงทุนตามทีฝ่ายบริหารเสนอเพือให้โครงการลงทุนของบริษทั มีความเชือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและ

เป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทั โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจยัเสียง

ต่างๆทีเกียวขอ้ง รวมทงัการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการทีไดรั้บอนุมติัใหล้งทุน และรายงานคณะกรรมการ

บริษทั เพือรับทราบ 
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5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 นอกจากคดีขอ้พิพาทตามรายละเอียดทีกล่าวต่อไปในส่วนนี บริษทัไม่มีขอ้พิพาททีอาจ

ส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทั เป็นจาํนวนทีสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ หรือคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย

อืนใดทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

1. บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพง่หมายเลขดาํที พ.678/2557 ทุนทรัพยที์เรียกร้องจาํนวน 825 ลา้นบาท 

ซึงโจทก์กล่าวหาวา่ บริษทักระทาํผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพอืเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้า โดยใชสิ้ทธิ

ไม่สุจริตทีจะไม่ยืนขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้าซึงทาํให้โจทก์เสียหายจากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูลโรงไฟฟ้า ในคดี

ดงักล่าวนี ฝ่ายบริหารของบริษทั มีความเห็นว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัย่อย 

เนืองดว้ยไม่มีการกระทาํใดตามขอ้กล่าวหาตามทีโจทก์ฟ้องและเชือมนัในขอ้ต่อสู้ทงัในประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย 

ดงันนั บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากคดีดงักล่าวในงบการเงิน โดยคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล

ชนัตน้ 

2. บริษทัย่อย (บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั) เป็นโจทก์ที 1 ฟ้องบริษทั ทิพยประกันภยั จํากัด (มหาชน)      

เป็นจาํเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดาํที พ.2299/2559 ทุนทรัพยที์เรียกร้องจาํนวน 440 ลา้นบาท โดยเป็นขอ้พิพาทกรณีผิด

สัญญาประกนัภยั ซึงจาํเลยมีหนา้ทีชดใชค้่าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั รวมถึง

ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) ในคดีดงักล่าวนี ศาลไดไ้กล่เกลียจนทาํให้คู่ความ

สามารถตกลงยติุขอ้พิพาทได ้โดยจาํเลยไดช้าํระค่าสินไหมทดแทนตามทีคู่ความไดต้กลงกนัจนครบถว้นแลว้ โจทก์จึงยนืคาํ

ร้องขอถอนฟ้องซึงศาลไดมี้คาํสงัอนุญาตและไดจ้าํหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้เมือวนัที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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6. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสําคญัอืน 

ชือหลักทรัพย์ : RATCH  

สํานักงาน   : เลขที 8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี                              

จงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศัพท์  : 0 2794 9999    

โทรสาร  : 0 2794 9998 

เว็บไซต์  :  www.ratch.co.th 

อเีมล์  : contactinfo@ratch.co.th 

ทะเบียนเลขท ี  : 0107543000031 

กลุ่มอุตสาหกรรม  : พลงังานและสาธารณูปโภค 

ประเภทธุรกจิ  : ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเกียวเนือง 

ก่อตงับริษัท  : 7 มีนาคม 2543 

จดทะเบียนหลกัทรัพย์ : 13 ตุลาคม 2543 

เริมซือขายหลกัทรัพย์ : 2 พฤศจิกายน 2543 

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

มูลค่าทตีราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท 

ทุนชําระแล้ว  : 14,500 ลา้นบาท (ณ วนัที 26 ตุลาคม 2543) 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชนั 1   

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท์ 0 2009 9999 

  โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญชี จาํกดั 

อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชนั 50-51 เลขที 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  

โทรสาร   0 2677 2222 
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ทปีรึกษากฎหมาย  :  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซี จาํกัด 

990 อาคารอบัดุลราฮิม เพลส ชนั 5 และชนั 21-25  ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0 2636 2000 

โทรสาร   0 2636 2111 

:  บริษัท ลงิค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 

87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซนัส์ เพลส ชนั 20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0 2305 8000 

โทรสาร   0 2305 8010 

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 

ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์  :  นางสาวอนันดา มุทิตาเจริญ 

อีเมล IR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9841   

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9841 
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สถานะ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

1. บริษทั มีกาํลงัการผลิตติดตงัตามสดัส่วนการลงทุนรวม 7,379.13 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

1.1 โรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และเงินลงทุนอืน จาํนวน 15 แห่ง รวม 6,495.51 เมกะวตัต ์

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าทีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา จาํนวน 6 แห่ง รวม 883.62 เมกะวตัต ์

2. บริษทั ประกอบดว้ย  

 2.1 บริษทัยอ่ย จาํนวน 14 บริษทั 

 2.2 บริษทัร่วมคา้ จาํนวน 18 บริษทั 

 2.3 บริษทัร่วม จาํนวน 2 บริษทั 

 2.3 อืนๆ จาํนวน 4 บริษทั  

โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีกาํลงัการผลิตติดตงัตามสัดส่วนการลงทุน เทียบเท่ารวมทงัสิน 7,379.13 เมกะวตัต ์

ประกอบดว้ย 

1. โรงไฟฟ้าทีเดนิเครืองเชิงพาณชิย์แล้ว จํานวน 15 แห่ง 2. โครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา จํานวน 6 แห่ง 

โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติติดตังตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

โครงการก่อสร้าง กาํลงัการผลติติดตังตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลงิหลกัในประเทศ แยกตามกลุ่มผู้ผลติไฟฟ้า 

1) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

1.ราชบุรี 3,645.00   

2.ไตรเอนเนอจ ี 720.00   

3.ราชบุรีเพาเวอร์ 372.50   

2) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 

1.ราชบุรีเวอลด์ 93.60 1.เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั 34.73 

2.นวนคร 55.65   

รวม 4,886.75 รวม 34.73 

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ แยกตามประเภทพลงังานทดแทน 

1) พลงังานแสงอาทิตย์    

1.โซลาร์ต้า 20.73   

2.โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 2.88   

3.โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4 2.88   

4.โซล่าเพาเวอร์ โคราช 7 2.88   

2) พลงังานลม    

1.ห้วยบง 2 20.70   

2.ห้วยบง 3 20.70   

3) พลงัชีวมวล    

1.สงขลาไบโอแมส 3.96   

รวม 74.73 รวม - 
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โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลติติดตังตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

โครงการก่อสร้าง กาํลงัการผลติติดตังตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

1) สปป.ลาว 

1.พลงันาํ-นํางมึ 2 153.75 1.พลงันาํ เซเปียน-เซนาํนอ้ย 102.50 

2.พลงัความร้อนหงสา 751.20   

2) ออสเตรเลยี    

1.ราชออสเตรเลยี 514.72 1.ราชออสเตรเลีย 178.36 

   -Townsville 187.20     -Mount Emerald Wind Farm 144.36  

   - Kemerton 246.40     -Collinsville Solar Farm 34.00  

   -BP Kwinana 28.32     

   -Starfish Hill Wind-Turbine 26.40     

   -Toora Wind-Turbine 16.80     

   -Windy Hill Wind-Turbine 9.60     

3) สาธารณรัฐประชาชาจีน    

  1.นิวเคลียร์ Fangchenggang II 236.00 

4) สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย    

  1.พลงัความร้อนร่วม Riau 141.03 

รวม 1,419.67 รวม 657.89 

กลุ่มธุรกจิเกยีวเนือง 

1.ลงทุนในหลักทรัพย์ EDL-

Generation Public Comapany 

114.36 1. ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า                  

สายสีชมพแูละสายสีเหลือง 

191.00 

รวม 114.36 รวม 191.00 

รวมทงัสิน 6,495.51 รวมทงัสิน 883.62 
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ส่วนท ี2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ จาํนวนรวมทงัสิน 

14,500 ลา้นบาท ซึงเป็นหุน้สามญัทีชาํระแลว้จาํนวน 1,450 ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 

7.2  หุ้นกู้ของบริษัทย่อย 

1. เมือวนัที 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด (บริษทัย่อยหลกั) ไดด้าํเนินการออกหุ้นกู้

ชนิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอน      

วนัที 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  7  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูที้เสนอขาย : 2,000,000,000   บาท 

จาํนวนหุน้กูที้เสนอขาย : 2,000,000   หน่วย 

มูลค่าทีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาทีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัทีออกหุน้กู ้ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

วนัทีครบกาํหนดไถ่ถอน : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

อตัราดอกเบียและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัที 3 มีนาคม และ 3 กนัยายนของทุกปี 

ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริมชาํระงวดแรกในวนัที 3 กนัยายน พ.ศ. 2558 

และจะชาํระดอกเบียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000   หน่วย   (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000,000   บาท   (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
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2. เมือวนัที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกัด   

(บริษทัยอ่ยทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเยน ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่า

รวม 15,000,000,000 เยน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทั เป็นผูค้าํประกนัหุ้นกูท้งัจาํนวน มีรายละเอียดดงันี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ : 15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูที้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัทีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554 

วนัทีครบกาํหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบียและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบีย : ชําระทุก 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบียเป็นสกุลเงินเยน ในวันที 24 

กุมภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริมชาํระ

งวดแรกในวนัที 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และจะชาํระดอกเบียงวดสุดทา้ย

ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

3. เมือวนัที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกัด 

(บริษทัย่อยทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันักลงทุนต่างประเทศ 

มูลค่ารวม 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยมีบริษทั เป็นผูค้าํประกนัหุ้นกูท้งัจาํนวน                      

มีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูที้เสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัทีออกหุน้กู ้ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

วนัทีครบกาํหนดไถ่ถอน : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

อตัราดอกเบียและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
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ชาํระดอกเบีย : ชําระทุก 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบียเป็นสกุลเ งินดอลล่าร์สหรัฐฯ         

ในวนัที 2 พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้   

โดยเริมชําระงวดแรกในวนัที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชําระ

ดอกเบียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (S&P Global Ratings), Baa1 (Moody’s Investors Service)  

  (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
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7.3  ผู้ถือหุ้น 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรตามงบการเงินรวมหลงัจากหักเงินทุน

สาํรองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารองอืนๆ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งขึนอยูก่บักระแสเงินสดของ

บริษทั ดว้ยการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงันี 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตงัแต่ปี 2544 เป็นตน้มา มีรายละเอียดดงันี  

ประจําปี 

  กาํไร (ล้านบาท) เงนิปันผลจ่าย 

สําหรับปี 

 

หลงัหักสํารองตาม

กฎหมาย
1 

จํานวนเงนิ           

(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น (ล้าน

หุ้น) 

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 55.29 

2560 6,107/2 6,107 3,480 1,450 2.40/3 56.99 

 

หมายเหต ุ
1   บริษทั จะตอ้งหักเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจาํนวน 1,450 ลา้นบาท ทงันี บริษทัไดห้กัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายครบเตม็จาํนวนแลว้ตงัแต่ปี 2549 
/2 กาํไรสาํหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 (TFRIC 4) เรืองการประเมินว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ และกาํหนดให้นาํมาตรฐานบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า ตามทีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้บริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือปฏิบติั ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 
/3 เป็นระเบียบวาระเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที 5 เมษายน 2561  ทงันี บริษทั ไดจ่้ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.15 

บาทแลว้ เมือวนัที 20 กนัยายน 2560 

สําหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยหลกั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท ในอตัรา             

ร้อยละ 100 ของกาํไรหลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินทุนสาํรองอืนๆ  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบติักรรมการ และกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกบั

ภารกิจและวตัุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทงัสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนด แนวทางทีเสนอแนะโดย

หน่วยงานกาํกบัดูแล  ขอ้บงัคบับริษทัทีกาํหนดขึนโดยมติทีประชุมผูถื้อหุ้น และระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั

ทงันี เพือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทงัคณะ ในการกาํหนดทิศทาง 

นโยบาย การถ่วงดุลอาํนาจ  การกาํกบัดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อ

เรืองทีทาํการพิจารณาทังในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ครอบคลุมปัจจยักระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบัติมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทีบงัคบัใช ้

8.1. คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 12 คน ซึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 

มีความเชียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดงันี 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน ์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลนักรองการลงทุน 

2. นายวฑูิรย ์กลุเจริญวรัิตน์  กรรมการ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

    ค่าตอบแทน และกรรมการกลนักรองการลงทุน 

3. นายชวน ศิรินนัทพ์ร  กรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และ 

    ความรับผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

    กาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายถาวร งามกนกวรรณ  กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

    และกรรมการกลนักรองการลงทุน 

5. นายวบูิลย ์ฤกษศิ์ระทยั  กรรมการ กรรมการกลนักรองการลงทุน และกรรมการบริหาร

    ความเสียง 

6. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ  กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7. นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

    ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

8. นายสมคัร เชาวภานนัท ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสียง 

9. นางสาวประภา ปูรณโชติ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. นางศิริพร เหลืองนวล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

11. นายวรีะศกัดิ พงึรัศมี  กรรมการอิสระ  และกรรมการบริหารความเสียง 

12. นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส  กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

    ต่อสังคม 
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ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยหลัก 

ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 7 คน ดงันี 

1. นายรัมย ์เหราบตัย ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสืบพงษ ์บูรณศิรินทร์ กรรมการ 

3. นางบุญบนัดาล ยวุนะศิริ กรรมการ 

4. นายอดุลย ์พทิกัษช์าติวงศ ์ กรรมการ 

5. นายพฤหสั วงศธ์เนศ  กรรมการ 

6. นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการ 

7. นายบุญชยั จรัญวรพรรณ กรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุ มีความเชียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึงไดผ้่านการ

สรรหาและคดัเลือกเพอืประโยชน์ในการปฏิบตัิหนา้ทีในฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของฝ่าย

บริหาร 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 กรรมการมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไม่เกินกวา่ 15 คน 

 กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารมีไดไ้ม่เกินหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

 กรรมการอิสระมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมดและอยา่งนอ้ย 3 คน 

 กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซึง

เป็นผูบ้ริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เลือกตงัจากกรรมการโดยทีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ

คณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการมีคุณสมบตัิหลากหลายดา้นความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์ทาํงาน ทกัษะและความเชียวชาญใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ วศิวกรรมศาสตร์ บญัชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นตน้ 

 กรรมการทุกคนไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพยซึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

และไม่มีประวตัิการทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

คณุสมบัติของกรรมการ 

 อายไุม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์ 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามทีกฎหมายกาํหนด ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ 

 ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเกียวกบัทรัพยที์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 
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 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน

ทุจริตต่อหนา้ที 

 ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการ พนกังาน หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการของหน่วยงานอืน 

 ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน 

 มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบัติอืนทีสอดคลอ้งกบัภารกิจของกลุ่ม

บริษทั 

 ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเต็มทีเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็น

หนา้ทีและตอ้งพร้อมทีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 แห่ง ในช่วงเวลาทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทั  

 ไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัในลกัษณะทีมีผลบนัทอน

ผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์ของ

ตนเองหรือผูอื้น 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงั

คณะ ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงกบัหนึงในสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนทีใกลเ้คียงทีสุดกบั

หนึงในสาม 

 กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 กรรมการและกรรมการอิสระ อยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 6 ปี 

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ 

-  ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ

ขอ้บงัคบัและระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั 

- ทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงและมีจาํนวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 
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 กรรมการทีลาออกจะมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกถึงบริษทั 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่พน้จากตาํแหน่งกรรมการเมือพน้จากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก

บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนไดโ้ดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระทียงัเหลืออยูข่อง

กรรมการทีตนแทน 

การประชุมคณะกรรมการ 

 หลกัการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ เพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

บริษทัให้ความสําคญัอย่างมากกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบติัหน้าทีด้วยความ

ซือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยตระหนักเสมอวา่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ทาํหนา้ทีในการ

นาํ การสงัเกตการณ์ ปฏิบตัิงาน ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ด 

 กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ

บริษทัไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการล่วงหนา้ทงัปี และแจง้ให้กรรมการแต่

ละคนรับทราบกาํหนดการดงักล่าว สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการประชุมเวลา 15.00 น. ของทุกวนั

จนัทร์ทีสามของเดือน 

เพือให้แน่ใจว่าเรืองสําคญัไดน้ําเขา้สู่ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเรืองทีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมและแจง้ให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมในเวลาทีเหมาะสมตามขอ้กาํหนด อยา่งไรก็ตาม กรรมการมีความเป็นอิสระทีจะเสนอเรืองเขา้สู่ระเบียบ

วาระการประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัและในกรณีทีเป็นเรืองเร่งด่วนฉุกเฉินใน

เหตุการณ์ทีจะมีผลกระทบต่อบริษทัทงัทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระทีจะเสนอเรืองพจิารณาหรือแจง้เพือทราบใน

การพิจารณาเรืองอืนๆ ไดใ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษทั (วิธีการพิจารณาเรืองทีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระ

การประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรืองเข้าสู่ทีประชุมได้ดังกล่าวมีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทัว่าด้วย

คณะกรรมการบริษทัและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั)  

ระเบียบวาระการประชุมกาํหนดเป็นหมวดหมู่และดาํเนินการประชุมตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ เรือง

ทีประธานแจง้ให้ทีประชุมทราบ เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังก่อน เรืองเสนอเพือพิจารณา เรืองเสนอเพือทราบ และ

เรืองอืนๆ (ถา้มี) รวมทงักาํหนดเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการประจาํในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

ระเบียบวาระประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจาํปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซึงรวมถึงการกาํหนดการรายงาน การ

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือนและรายงานความกา้วหน้าของโครงการทีบริษทัเขา้ลงทุนทีกาํหนดเป็นรายงาน

เสนอคณะกรรมการบริษทัเพอืทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบจดัส่งให้กรรมการแต่ละคน

ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพือให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และกรรมการ

สามารถสอบถามขอ้มูลเพมิเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และสาํนกังานเลขานุการบริษทัได ้สาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย

สามารถสอบถามขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัภารกิจเพมิเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการชุด

ยอ่ยแต่ละคณะ 
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 บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม 

- ประธานกรรมการ เป็นผูน้าํประชุม จดัสรรเวลาให้กรรมการไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่ง

เพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทวัถึง ส่งเสริมและกระตุน้ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นอยา่งรอบดา้นและทวัถึง และสรุปมติทีประชุม 

- กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลทีฝ่ายบริหารจดัทาํเสนอ และขอ้มูลเพิมเติมที

เกียวขอ้งและจาํเป็นอืนๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจยัเสียงต่อบริษทัต่อผูมี้

ส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพือให้ได้มติจากทีประชุม อุทิศเวลาและความรู้ความสามารถอย่างเต็มทีให้กบัการ

ปฏิบตัิงานตามบทบาทกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

- ฝ่ายบริหาร ให้ข ้อมูลทีเกียวข้องและจําเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพือ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และนาํเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหน้า เพือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอทีจะ

ศึกษาขอ้มูลไดล่้วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั และให้ขอ้มูลหรือชีแจงเพิมเติมใน

ประเด็นทีมีการซักถามในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม 

รวมทงัเชิญผูบ้ริหารอืนทีเกียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพอืร่วมชีแจงในรายละเอียดเฉพาะเรือง 

- บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริษทัจัดเตรียมอุปกรณ์และสิงอาํนวยความ

สะดวกสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นเป็นไปอยา่งสร้างสรรค ์และคาํนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลียครังละประมาณ 1 ชวัโมงครึงถึง 2 ชวัโมง 

- การดาํเนินการประชุม โดยทวัไปในการพิจารณาเรืองแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอความเป็นมา 

หลกัการและเหตุผล ความจาํเป็น คาํชีแจง ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง เพอืประกอบการตดัสินใจและขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร หลงัจาก

นนัประธานกรรมการจะให้เวลาทีประชุมอภิปรายประเด็นทีเกียวขอ้งจนครบถว้นและทวัถึงมีการกระตุน้ให้กรรมการทุก

คนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็นสําคญัเพือให้ฝ่ายบริหารชีแจงเพิมเติมก่อนทาํการตดัสินใจเป็นมติที

ประชุม 

- กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั (อา้งอิงการมีส่วนไดเ้สีย

จากรายงานทีกรรมการและผูบ้ริหารแจง้การมีส่วนไดเ้สียของตน และผูที้เกียวขอ้งไวที้เลขานุการบริษทั) และไดมี้การถือ

ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดในเรืองดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัมาโดยตลอด 

- การพจิารณารายการทเีกยีวโยงกนัและรายการทมีีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะคาํนึงถึง

ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั มีการพิจารณาความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบไดก้บั

การเขา้ทาํรายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทวัไป และให้ความสําคญักบัขนัตอนการดาํเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนด 

- เลขานุการบริษัท มีหน้าทีให้คาํแนะนาํเบืองตน้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั เพือให้การ

ปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์และรายการทีเกียวโยงกนั รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
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 การจดัทาํและจดัเกบ็รายงานการประชุม 

- สํานักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการจดบันทึก จัดทําและเก็บรักษารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

- รายงานการประชุม จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีสาระสําคญัครบถว้น ไดแ้ก่ วนัและเวลาเริมและเลิก

ประชุม สถานทีประชุม ชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ประชุม ชือกรรมการทีไม่มาประชุม สรุปสาระสําคญัของเรืองที

เสนอต่อทีประชุม สรุปประเด็นสําคญัทีมีการอภิปราย ความเห็นและขอ้สังเกตของกรรมการและมติทีประชุม พร้อมทงัมี

การลงชือผูบ้ ันทึกและประธานทีประชุม การจัดทาํร่างรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วนัหลงัวนั

ประชุม และนาํเสนอกรรมการทุกคนเพอืพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง และหากไม่มีการแจง้แกไ้ขเพิมเติมภายในระยะเวลา 7 วนั 

ใหถื้อวา่รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไดรั้บการพจิารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทั และนาํเสนอประธานทีประชุม

เพือลงนามรับรอง ก่อนจดัส่งสาํเนาให้กรรมการทุกคนเพือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง นอกจากนี ยงัไดน้าํรายงานทีไดรั้บการ

รับรองแลว้บรรจุไวเ้ป็นระเบียบวาระเพอืทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวต่อไปดว้ย 

- การถ่ายทอดมติทปีระชุม เลขานุการบริษทัแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไปยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพอืรับทราบ และ/หรือดาํเนินการและมีการติดตามการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม จาํนวน 12 ครัง  โดยในการประชุมครังที 12 มีการประชุม

ระหวา่งกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย ก่อนเริมการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัทงัคณะ 

- คณะกรรมการชุดย่อย บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จาํนวน 9 ครัง โดยเป็นการประชุมทีมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม 

จาํนวน 8 ครังและเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

บริหารเขา้ร่วมจาํนวน 1 ครัง 

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จาํนวน 9 ครัง 

 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีการประชุม จาํนวน 4 ครัง 

 คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน มีการประชุม จาํนวน 8 ครัง 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม มีการประชุม จาํนวน 2 ครัง 
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- คณะกรรมการบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

 คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 8 ครัง  

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหนา้ทีทีกรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมทุกครัง เวน้

แต่มีภารกิจสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิง ซึงสามารถแจง้ความเห็นในเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีไดจ้ดัส่งให้

ล่วงหน้าก่อนการประชุมได ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ทีคณะกรรมการบริษทั 

แต่งตงัขึนในปี 2560  มีรายละเอียด ดงันี 
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การเปลยีนแปลงกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2560 

วนัท ี26 มกราคม 2560 

 นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระได้รับแต่งตงัเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัท ี6 เมษายน 2560 

 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ พน้จากตาํแหน่งกรรมการ เนืองจากลาออก และพน้จากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่เนืองจากเกษียณอาย ุ

 นายชวลิต พิชาลยั พน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเนืองจากครบวาระ 

 เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ พน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสียง

เนืองจากครบวาระ 

 นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา พน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ    

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม เนืองจากครบวาระ 

  นายถาวร งามกนกวรรณ ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระไดรั้บแต่งตงั เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร นายดนยั เอกกมล และนางศิริพร เหลืองนวล ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ

อิสระ 

วนัท ี26 เมษายน 2560 

 นายกิจจา  ศรีพฑัฒางกุระพน้จากตาํแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

 นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ไดรั้บแต่งตงัเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 นายสุธน บุญประสงค ์ไดรั้บแต่งตงัเป็นประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 นายดนยั เอกกมล ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบ 

 นางศิริพร เหลืองนวล ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการบริหารความเสียง 

 นายถาวร งามกนกวรรณ ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัท ี1 ตุลาคม 2560 

 นายสุธน บุญประสงค ์ พน้จากตาํแหน่งกรรมการประธานกรรมการบริหารความเสียง และกรรมการ

กลนักรองการลงทุน เนืองจากลาออก 
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 นายสมคัร เชาวภานนัท ์ไดรั้บแต่งตงัเป็นประธานกรรมการบริหารความเสียง 

 นายวบูิลย ์ฤกษศิ์ระทยั ไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการ  และไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการบริหารความเสียง

และกรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัท ี25 ตุลาคม 2560 

 นายดนยั เอกกมล พน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนืองจากเสียชีวติ 

วนัท ี18 ธันวาคม 2560 

 นางศิริพร เหลืองนวล พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสียง และไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ทีแต่งตงัขึนในปี 2560 มีรายละเอียด 

ดงันี  

กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

1 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ 8/8 

2 นางบุญบนัดาล ยวุนะศิริ 8/8 

3 นายสมนึก จินดาทรัพย ์ 8/8 

4 นายนิมิตร เล็กเจริญสุข 7/7 

5 นายพฤหสั วงศธ์เนศ 4/6 

6 นายสืบพงษ ์ บูรณศิรินทร์ 3/3 

7 นายอดุลย ์ พิทกัษช์าติวงศ ์ 3/3 

8 นายวชิยั สิมะธมันนัท ์ 3/3 

9 นายววิฒัน์ ชาญเชิงพานิช 5/5 

10 นายถาวร งามกนกวรรณ 2/2 

11 นางศิริพร เหลืองนวล 2/2 

12 นายธงรบ ด่านอาํไพ 2/2 

13 นายบุญชยั จรัญวรพรรณ 1/1 

หมายเหตุ   

(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนครังทีกรรมการเขา้ประชุม   

(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนครังครังทีมีการประชุมในช่วงทีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง 
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8.2. ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไวแ้ยกจากกนัอย่าง

ชดัเจน กล่าวโดยสรุปคือ 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหน้าทีกาํหนดนโยบายและติดตามการปฎิบติัของฝ่ายบริหาร (รายละเอียด

ปรากฎในหัวขอ้คณะกรรมการบริษทั 

 ฝ่ายบริหาร มีอาํนาจหนา้ทีในการนาํนโยบายไปฎิบติัและรายงานผลการปฎิบตัิต่อคณะกรรมการบริษทั 

ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีอาํนาจในการบริหารงาน

ประจาํไดแ้ก่ 

 บงัคบับญัชาผูป้ฎิบตัิงานทุกระดบัของบริษทั 

 จา้ง บรรจุ แต่งตงั เลือนตาํแหน่ง อนุมติัการลาออก ลงโทษทางวินยั โอนยา้ย มอบหมาย เปลียนแปลง 

ตาํแหน่ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง เลือนหรือปรับค่าจา้งผูป้ฎิบตัิงานทุกระดบั เวน้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึนไปที

เป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั 

 กาํหนดเงือนไขในการทาํงาน ขอ้บงัคบัการทาํงานและหนา้ทีความรับผิดชอบของผูป้ฎิบติังานระดบัต่างๆ

ออกคาํสงัหรือประกาศกาํหนดวธีิการบริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทั

หรือมติคณะกรรมการบริษทั 

 กาํกบัดูแลการปฎิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริษทั และอาํนาจในการวนิิจฉยัชีขาดกรณีมีปัญหาในการ

ปฏิบตัิงาน 

 จดัแบ่งส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อํานาจกระทําการแทนและผกูพนับริษทัในกจิการทเีกยีวกบับุคคลภายนอก 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่มีอาํนาจกระทาํแทนและผูกพนับริษทัในกิจการทีเกียวกบับุคคลภายนอกได ้ยกเวน้ใน

รายการทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

หรือบริษทัยอ่ย จะกระทาํไดต้่อเมือไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย

เท่านนั เพือการนี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้เวน้แต่กิจการอนัจะ

เป็นพนัธะผกูพนับริษทัในฐานะผูกู้ ้ผซืูอ หรือผูว้า่จา้งทาํของ ซึงอาจดาํเนินงานเป็นมูลค่าเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

สาํหรับนิติกรรมทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระทาํโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทั หรือมติของคณะกรรมการ

บริษทัยอ่มไม่ผูกพนับริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะให้สัตยาบนั กรณีทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รือไม่สามารถ

ปฎิบตัิหนา้ทีได ้หรือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วา่งลง ใหร้องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามลาํดบัทีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนดเป็นผูรั้กษาการแทน โดยใหมี้อาํนาจหนา้ทีเช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อาํนาจหนา้ทีของกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทั 
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อํานาจในการอนุมัติจดัซือจดัจ้างและการบริจาคเพอืสาธารณกศุล 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดอาํนาจในการอนุมติัการจดัซือจดัจา้งและการบริจาคเพอืสาธารณกุศลไวด้งันี 

การจัดซือจัดจ้าง ผู้มีอาํนาจอนุมัติ 

1.การจดัซือจดัจา้งในวงเงินครังละไม่เกิน 30 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2.การจดัซือจดัจา้งในวงเงินครังละเกินกวา่ 30 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทั 

การบริจาคเงนิเพือสาธารณกศุล ผู้มีอาํนาจอนุมัติ 

1.การบริจาคเพอืสาธารณกุศลในวงเงินครังละไม่เกิน 300,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2.การบริจาคเพอืสาธารณกุศลในวงเงินเกินกวา่ครังละ 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ประธานกรรมการ 

3.การบริจาคเพอืสาธารณกุศลในวงเงินครังละเกินกวา่ 500,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

การบริหารงานของบริษัท 

แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์        

สายงานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร 

ทงันี โดยสายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์ และสายงานการเงิน มี

ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน ส่วนสายงานบริหารองคก์ร มีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานทีสังกดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และสาํนกังานเลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย  

1. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่(ผูบ้ริหารสูงสุด) 

2. นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  

3. นายรฦก สตัยาภรณ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาโครงการ 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์

5. นางสุนี รัชตมุทธา   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ารเงิน (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน) 

6. นายประยทุธ ธงสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารองคก์ร 

7. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

8. นายศกัดิชยั ศรีเพชร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน ์  ผูอ้าํนวยกาฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี 

10. นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี และบญัชีแยกประเภท 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประกอบดว้ย 

1. นายนิมิตร เลก็เจริญสุข  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพยตั ชินวไิล รองกรรมการผูจ้ดัการ                                                                      

3. นายณฐัพร ศรีสิงห์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ 

4. นายคงคา คูณพนัธ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

5. นางฉตัรสุรี ธรรมกลุกระจ่าง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

6. นายธนบดี ประทุมรัตน ์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

 

โครงสร้างการจัดการ 
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8.3. เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท  

เลขานุการคณะกรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ได้รับแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัให้ทําหน้า

เลขานุการคณะกรรมการโดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกดัสํานกังานเลขานุการบริษทั รับผิดชอบงานประชุม

งานอาํนวยการ และการประสานงานกิจการต่างๆของคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั  

เลขานุการบริษัทได้รับแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าทีรับผิดชอบตามข้อกําหนดแห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงัใหมี้หนา้ทีรับผิดชอบในการใหค้าํแนะนาํเบืองตน้ดา้นกฎหมายและ

กฎเกณฑต์่างๆ ทีเกียวขอ้ง การดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัยอ่ย คณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัเพือให้การประชุมและการดาํเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั การประสานงานให้มีการ

ปฎิบติัตามมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น การดูแลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น การดูแล

เปิดเผยขอ้มลู การรายงานสารสนเทศ และการจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทั รวมถึงการจดัทาํและเก็บรักษา

เอกสารสาํคญัต่างๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุ้นรายงานประจาํปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร          

เป็นตน้ ทงันี เพอืส่งเสริมการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัจด

ทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบบริษทั

นโยบายบริษทั ระเบียบและขอ้พงึปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง รวมทงัขอ้กาํหนดแห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากนี เลขานุการบริษทัยงัมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยมีหนา้ทีส่งเสริม

การปฎิบตัิหนา้ทีของกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่รวมทงัทงัรับผิดชอบงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

ผา่นทางส่วนกาํกบัการปฏิบติัและหลกัทรัพย ์(Compliance) สังกดัสาํนกังานเลขานุการบริษทั 

8.4. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

นโยบายและหลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ของกลุ่มบริษทั ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือจูงใจและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพ รวมทงัดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรทีมี

คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ทีเหมาะสมและเอือประโยชน์ต่อความสาํเร็จในการประกอบกิจการของ

กลุ่มบริษทั  โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการทีชดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะทีเป็นปัจจุบนัทีสุด 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษทั  โดยจะพิจารณาความเชือมโยงกบัเป้าหมาย ผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษทั ตามระดบัความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายและอยูใ่นลกัษณะทีเปรียบเทียบไดก้บัมาตรฐานหรือระดบัที

ปฏิบตัิอยูใ่นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนัตงัแต่ปี 2548 เป็นตน้มา 
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงไดรั้บแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณา

แนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูง เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  และเสนอขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทน 

ดงันี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

1.1. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 จ่ายคงทีร้อยละ 75 

และส่วนที 2 จ่ายเมือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการไดรั้บค่าเบียประชุมเพิมขึนจากทีกรรมการอืน

ไดรั้บร้อยละ 25 

1.2. คณะกรรมการชุดยอ่ย กาํหนดให้จ่ายเป็นรายครังเมือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

ใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าเบียประชุมเพมิขึนจากทีกรรมการอืนไดรั้บร้อยละ 25 

2. โบนัส  

จดัสรรตามระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง และตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ทงันีหากช่วงเวลาใดมีการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษทัมากกวา่ 1 บริษทั ใหไ้ดรั้บโบนสัจากบริษทัทีจดัสรรโบนสัมากกวา่สาํหรับระยะเวลา

นนั และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บโบนสัเพมิขึนจากทีกรรมการอืนไดรั้บร้อยละ 25 

3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน 

ทงัทีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน - ไม่มี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ทีได้รับอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกัด (มหาชน) 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 50,000 บาทต่อ

เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยประธานกรรมการไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท

ต่อครัง และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาทต่อครัง ทงันี คณะกรรมการชุดยอ่ยมีจาํนวน 5 คณะ

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิ

บาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อ

เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาทต่อเดือน 
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 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท

ต่อครัง และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาทต่อครัง ทงันี คณะกรรมการชุดยอ่ยมีจาํนวน 1 คณะ 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเสียง 

ในส่วนของผูบ้ริหารทีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนัสในฐานะ

กรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยผ่านการพิจารณาและกลนักรองจาก

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานทีไดต้กลงร่วมกนัไวล้่วงหน้าแต่ละปี 

ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมติั ทงันี ในระหวา่งการประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร

ระดับสูง ไม่มีผูมี้ส่วนได้เสียเขา้ร่วมในการพิจารณา ซึงคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจง้ผลการพจิารณาให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ เพอืใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยงิขึน 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกัด (มหาชน)  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

ลําดับ กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและ

กําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

กลนักรองการลงทุน 

คณะกรรมการ         

ธรรมาธิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

โบนัสกรรมการปี 

2559 

รวม 

1. นายสุทศัน์  ปัทมสิริวฒัน์ /2/3 600,000    240,000  1,500,000 2,340,000 

2. นายวฑูิรย ์ กุลเจริญวรัิตน์ /3/4 480,000  270,000  192,000  1,200,000 2,142,000 

3. นายชวน ศิรินนัทพ์ร /3/4 480,000  216,000   60,000 1,200,000 1,956,000 

4. นายถาวร งามกนกวรรณ /4 320,000  96,000  144,000   560,000 

5. นายวบิูลย ์ฤกษศิ์ระทยั /4 120,000   24,000 24,000   168,000 

6. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ /4/6 480,000  48,000  24,000   552,000 

7. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกูร /3/4/5 360,000 180,000    48,000  588,000 

8. นายสมคัร  เชาวภานนัท ์/3/4/5 480,000   102,000   1,200,000 1,782,000 

9. นางสาวประภา ปูรณโชติ /4/5 360,000 216,000     1,200,000 1,776,000 

10. นางศิริพร  เหลืองนวล /4/5 320,000   72,000    392,000 

11. นายวรีะศกัดิ  พงึรัศมี /4/5 440,000   72,000   878,690 1,390,690 

12. นายประพนธ์  กิติจนัทโรภาส /4/5 440,000     48,000 1,200,000 1,688,000 

13. นายรัมย ์ เหราบตัย ์/6 120,000      1,200,000 1,320,000 
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ลําดับ กรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและ

กําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

กลนักรองการลงทุน 

คณะกรรมการธรร

มาธิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

โบนัสกรรมการปี 

2559 

รวม 

14. นายชวลิต  พิชาลยั /3/5 120,000 90,000     1,200,000 1,410,000 

15. เรืออากาศเอก ศิริเดช  จลุเปมะ /3/5 120,000   30,000   1,200,000 1,350,000 

16. นางสาวปิยะธิดา  ประดิษฐบาทุกา /4/5 120,000 72,000     1,200,000 1,392,000 

17. นายสุธน  บุญประสงค ์/3/4 200,000   84,000 144,000  1,200,000 1,628,000 

18. นายดนยั  เอกกมล /4/5 200,000 72,000      272,000 

 รวมทงัสิน 5,760,000 630,000 630,000 384,000 768,000 156,000 14,378,690 22,706,690 

หมายเหต ุ

/1 โบนสักรรมการปี 2559 ซึงจ่ายในเดือนเมษายน 2560 ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เมือวนัที 5 เมษายน 2560 

/2 ประธานกรรมการบริษทั 

/3 ประธานกรรมการชุดยอ่ย 

/4 กรรมการชุดยอ่ย 

/5 กรรมการอิสระ 

/6 กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 

 



          สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 94  

หน่วย:บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดือน 5 32.98 

โบนัส 5 19.53 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 5 2.71 

ผลประโยชน์อืนๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 5 55.22 

หมายเหต ุ  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารสีรายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ตามความหมาย

ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ.44/2556 

 

 

 

หน่วย:บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดือน 200 237.14 

โบนัส 200 123.87 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 200 2.06 

ผลประโยชน์อืนๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 200 381.07 

หมายเหต ุ  

1. ค่าตอบแทนพนกังานของบริษทั ไม่นบัรวมผูบ้ริหารสีรายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ.44/2556 

2. ค่าตอบแทนพนกังานบริษทัยอ่ย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั และเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2560 

หน่วย:บาท 

กรรมการ เบยีประชุม โบนัสกรรมการปี 2559/1 รวม 

นายรัมย ์ เหราปัตย ์ 360,000.00 0.00 360,000.00 

นางศิริพร เหลืองนวล 96,000.00 880,000.00 976,000.00 

นายธงรบ  ด่านอาํไพ 88,000.00 880,000.00 968,000.00 

นายววิฒัน์ ชาญเชิงพานิช 280,000.00 834,316.94 1,114,316.94 

นายอธิปัตย ์ บาํรุง 0.00 586,666.67 586,666.67 

นายถาวร งามกนกวรรณ 96,000.00 834,316.94 930,316.94 

นายสืบพงษ ์ บูรณศิริ 96,000.00 0.00 96,000.00 

นายชุมพล ฐิตยารักษ ์ 0.00 220,000.00 220,000.00 

นายธีรวทิย ์ จารุวฒัน์ 0.00 220,000.00 220,000.00 

นายวชิยั สิมะธมันนัท ์ 192,000.00 0.00 192,000.00 

นายอดุลย ์ พิทกัษช์าติวงศ ์ 96,000.00 0.00 96,000.00 

นางบุญบนัดาล ยวุนะศิริ 384,000.00 0.00 384,000.00 

นายพฤหสั วงศธ์เนศ 272,000.00 0.00 272,000.00 

นายสมนึก จินดาทรัพย์/2 0.00 880,000.00 880,000.00 

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข/2 0.00 293,333.33 293,333.33 

รวม 1,960,000.00 5,628,633.88 7,588,633.88 

 

หมายเหต ุ /1  โบนสักรรมการปี 2559 ซึงจ่ายในเดือนเมษายน 2560 ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมือวนัที 30 มีนาคม 2560 

 /2  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 

 

 ในระหวา่งปี 2560  มีการเปลียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ดงันี 

 นายอธิปัตย์ บํารุง 

ลาออกจากการเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 25 มกราคม 2560  

 นางศิริพร เหลืองนวล 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2560 

 นายธงรบ ด่านอาํไพ 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2560 

 นายถาวร งามกนกวรรณ 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2560 

 นายวิวฒัน์ ชาญเชิงพานิช 

ลาออกจากการเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 2 ตุลาคม 2560  
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 นางบุญบันดาล ยุวะศิริ   

 ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 26 มกราคม 2560 

 นายพฤหัส วงศ์ธเนศ 

ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2560 

 นายวิชัย สิมะธัมนันท์ 

 ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2560 และ 

 ลาออกจากการเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 2 ตุลาคม 2560  

 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์  

 ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 2 ตุลาคม 2560 

 นายอดุลย์ พิทกัษ์ชาติวงศ์  

 ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 2 ตุลาคม 2560 

 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

ค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ 7/1 1.960 

โบนัสปี 2559 10/2 5.629 

รวม   7.589 

หมายเหตุ  /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีจาํนวนทงัสิน 7 คน ในระหวา่งปีมีกรรมการลาออกและเขา้รับตาํแหน่งใหม่

จาํนวน 3 คน กรรมการพน้ตาํแหน่งจาํนวน 3 คนและแต่งตงัแทนจาํนวน 2 คน และกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการ ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไว ้

 /2 กรรมการ จาํนวน 1 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ย จึงไม่ไดรั้บโบนสัจาก

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไว ้

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดือน 4 8.070 

โบนัส 4 4.470 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 4 0.807 

รวม 4 13.347 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจาํปี 2560 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดือน 65 34.018 

โบนัส 65 16.595 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 65 2.998 

อืนๆ  (ถ้าม)ี - - 

รวม 65 53.611 

 

บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษัท ราชบุรี

พลงังาน จาํกดั บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั และบริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จาํกดั 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเหล่านีได้รับแต่งตงัจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี       

โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน  

8.5. บุคลากร  

 จํานวนพนักงานของบริษัท และบริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัน ี

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง มีพนกังานและลูกจา้งทงัสิน 208 คน แบ่งไดด้งันี 

1.1.  สายงานพฒันาธุรกิจ จาํนวน 25 คน 

1.2.  สายงานพฒันาโครงการ จาํนวน 37 คน 

1.3.  สายงานบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 34 คน 

1.4.  สายงานการเงิน จาํนวน 37 คน 

1.5. สายงานบริหารองคก์ร จาํนวน 45 คน 

1.6. อืนๆ จาํนวน 30 คน 

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีพนกังานและลูกจา้งทงัสิน 65 คน แบ่งไดด้งันี 

2.1. กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 8 คน 

2.2. กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม 23 คน 

2.3. กลุ่มงานบริการ จาํนวน 22 คน 

2.4. กลุ่มงานสือสารองคก์ร จาํนวน 12 คน 
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นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้อยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเกียวกบัการบริหารจดัการระบบค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ สาํหรับพนกังานอยา่ง

เป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตาํแหน่ง หนา้ที ความรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทงัใน

ระยะสนัและระยะยาว การกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความสาํคญัของค่างาน ควบคู่ไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และอตัราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยงิในธุรกิจประเภทเดียวกนั เพือให้ค่าตอบแทนของบริษทั

อยูใ่นระดบัทีสามารถแข่งขนัไดแ้ละสามารถจูงใจผูที้มีความรู้ความสามารถไวก้บับริษทั โดยบริษทัจะทาํการสาํรวจอตัรา

ค่าจา้งในตลาดแรงงานอยา่งสมาํเสมอเป็นประจาํทุกปี และจะนาํผลการสาํรวจมาใชใ้นการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างค่าจา้งให้มีความสมเหตุสมผลทุก 3 ปี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการทรัพยากร

บุคคล และกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามลาํดบั เพือให้บุคลากรของบริษทัมนัใจไดว้่า

ค่าตอบแทนทีไดรั้บมีความเหมาะสม และเป็นธรรม  

สาํหรับการกาํหนดค่าตอบแทนพนักงานแรกเขา้ทียงัไม่มีประสบการณ์ อตัราค่าจ้างแรกเขา้จะเป็นไปตาม

โครงสร้างค่าจา้งของบริษทัเทียบเคียงกบัธุรกิจเดียวกนัในตลาดแรงงานซึงจะมีการสาํรวจเป็นประจาํทุก 3 ปี  สําหรับ

พนักงานแรกเขา้ทีมีประสบการณ์ จะไดรั้บพิจารณาค่าตอบแทนตามประสบการณ์ เฉพาะทีตรงกบัตาํแหน่งงานนันๆ  

ร่วมกบัระยะเวลาของประสบการณ์ทาํงาน และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของบุคลากรภายในบริษทัทีมีสถานะและตาํแหน่ง

เดียวกนั รวมทงัพจิารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นของบริษทัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การประกอบธุรกิจ

ของบริษทัร่วมดว้ย 

ทงันี การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และโบนสั ซึงจะ

ผนัแปรตามตาํแหน่งงาน และผลการปฎิบติังานในแต่ละปีของแต่ละบุคคล ค่าทาํงานล่วงเวลาตามทีกฏหมายกาํหนด และ

ค่าใชจ่้ายเดินทางในกรณีมีการเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานที และทีไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการต่างๆ  

สวสัดกิารพนกังาน 

เพือใหพ้นกังานมีหลกัประกนัทีดี มีความมนัคง มนัใจ และพร้อมอุทิศตนใหก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานทีดีทีสุด

ตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทได้จัดสวสัดิการต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด และจัดสวสัดิการเพิมเติม

นอกเหนือจากทีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ สวสัดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภยั สวสัดิการเกียวกบัการประกนัชีวิตและ

ประกนัอุบติัเหตุ สวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล สวสัดิการเกียวกบัการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการทนัตกรรม 

สายตา และวคัซีนป้องกนัโรค สวสัดิการเงินกูก้รณีจาํเป็น สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม สวสัดิการเพือทีอยูอ่าศยั 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร  และสวสัดิการเงินกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทงันี เกณฑใ์นการกาํหนดสวสัดิการ

ต่างเป็นไปตามระเบียบและคําสังทีเกียวข้องในเรืองนันๆ สําหรับการจัดสวัสดิการเ งินกองทุนสํารองเลียงชีพ                      

มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมนัคงในชีวิตให้แก่พนักงานทังในระยะสันและระยะยาวหลงั

เกษียณอายอุยา่งเป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดใ้หสิ้ทธิพนกังานในการเขา้เป็นสมาชิก กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานกฟผ.

และสามารถเลือกสะสมเงินออมไดใ้นอตัราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษทัร่วมสมทบให้ในอตัรากา้วหนา้ร้อยละ 5 

ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผนัไปตามอายงุาน ซึงพนกังานสามารถเปลียนแปลงสัดส่วนการลงทุน “Employee’s Choice” 

เพือใหก้ารลงทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

 



          สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 99  

ค่าตอบแทนรวมประจาํปี 2560 ของบริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นดงันี 

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 463.33  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  75.43  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 7.68  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั   106.77  

รวม 653.21  

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษทัมีนโยบายอย่างต่อเนืองในการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดบัอย่าง

เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน และมีความสมดุลกบัการดาํเนินชีวิต เช่น การพฒันาความรู้ความสามารถตามตาํแหน่ง การให้

ความรู้เกียวกบัการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั การดูแลสุขภาพ  และความปลอดภยัในการดาํรงชีพ เป็นตน้ 

เพือตอบสนองและสนบัสนุนองคก์รให้กา้วไปสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยืน  และพร้อมรองรับ

การขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่  เทคโนโลยใีหม่ และการเปลียนแปลงสู่มิติใหม่ ผ่านระบบเครือข่ายไร้พรมแดนไดอ้ยา่ง

เท่าทนั บริษทัจึงตระหนกัและระลึกอยูเ่สมอวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าและสามารถพฒันาสู่ความเป็นเลิศไดห้ากมี

ระบบการพฒันาทีดีและมีแนวทางทีชดัเจน เพือเป็นการสนบัสนุนจุดยนืทีจะผลกัดนัใหบุ้คลากรมีเส้นทางการเติบโตในสาย

อาชีพและนาํพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จอยา่งแทจ้ริง บริษทัจึงไดจ้ดัทาํโครงการ Career Development Roadmap ซึงต่อ

ยอดจากการจดัทาํ Career Path Management เพือให้พนกังานทราบถึงวิธีการพฒันาตนเองไปสู่ระดบัสมรรถนะทีคาดหวงั

โดยนาํแนวทางการกาํหนดสมรรถนะ (Competency) ทีสอดคลอ้งกบัแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) และกลุ่มงานยอ่ย (Job 

Group) มาจดัทาํเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร ซึงใชห้ลกัการ 70:20:10 คือ 

 ร้อยละ 70  เกิดจากการเรียนรู้และพฒันาดว้ยการลงมือทาํ หือทดลองทาํ (Experiential Leaning) อาทิ การ

เรียนรู้จากประสบการณ์ทาํงานจริง ซึงพนกังานมีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์ทีเกิดขึนในการทาํงานจริงตลอดเวลา หรือ

อาจเรียนรู้จากหนา้ทีหรือบทบาททีไดรั้บมอบหมายงานใหม่ๆ หรือการปรับเปลียนหมุนเวยีนหนา้ที 

 ร้อยละ 20  การเรียนรู้เกิดจากการพฒันาจากบุคคลอืน เช่น การ Coaching การไดรั้บ Feedback จากหวัหนา้งาน

หรือจากบุคคลทีเกียวขอ้งในการทาํงาน และในบางครังอาจใชวิ้ธีประชุมทีมงานเพอืเรียนรู้ซึงกนัและกนั 

 ร้อยละ 10 เป็นการเรียนรู้จากการเขา้ศึกษาอบรมอยา่งเป็นทางการ (Training) 
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สาํหรับการพฒันาเพอืใหค้วามรู้และการฝึกอบรมหลกัสูตรทีสาํคญัตามแผนงาน เพือความเป็นเลิศของบุคลากรทงั

ระดบัผูบ้ริหารและพนักงาน ทีจดัโดยหน่วยงานภายในบริษทั และหน่วยงานหรือสถาบนัภายนอก ทงัในและต่างประเทศ

คิดเป็นอตัราร้อยละ 98.95 ของจาํนวนบุคลากรทงัหมด โดยสรุปจาํนวนชวัโมงการอบรมเฉลีย/คน จาํแนกตามระดบั ดงันี 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวนชัวโมงเฉลยีเข้ารับการฝึกอบรม (ชัวโมง/คน/ปี) 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 63.69 

ผูบ้ริหารระดบักลาง (ผูอ้าํนวยการฝ่าย และผูอ้าํนวยการ) 68.34 

ผูบ้ริหารระดบัตน้ (ผูจ้ดัการส่วน และผูจ้ดัการ) 69.81 

พนกังาน 33.80 

8.6. การบริหารองค์กร 

ดว้ยพลวตัของโลกทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วก่อให้เกิดผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในธุรกิจ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นบุคลากร หลายองค์กรตอ้งประสบกบัปัญหาการเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

หรือการเคลือนยา้ยแรงงานอย่างรวดเร็ว การปรับเปลียนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ต่องานประจําการใช้หุ่นยนต์หรือ

ปัญญาประดิษฐ์มาทดแทนการทาํงานของคน รวมถึงการใชร้ะบบดิจิตอลมาทดแทนหรือช่วยในการทาํงาน 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กา้ว

ทนัความเปลียนแปลงโครงสร้างการลงทุนและอิทธิพลของเทคโนโลยีทีเปลียนผ่านอยา่งรวดเร็ว (Disruptive Technology) 

โดยในปี 2560 บริษทัไดเ้พิมความเขม้ขน้ในการพจิารณาองคป์ระกอบต่างๆ ทีเกียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ทงัมิติดา้นเศรษฐกิจ

มิติดา้นสงัคม และมิติดา้นสิงแวดลอ้ม ทีอาจไดรั้บผลกระทบจากความเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว เพือนาํมากาํหนด

นโยบายและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางานบริหารองค์กรให้มีความสอดคลอ้งและสามารถรองรับกับความ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดกลยุทธ์

เสริมสร้างประสิทธิภาพ และขีดความสามารถภายในองคก์ร ตลอดจนเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัใหสู้งขึน สรุปได ้ดงันี 

1. การพฒันาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ภายในปี 

2566 HPO มุ่งเนน้การวเิคราะห์ศกัยภาพของบริษทัในส่วนของการวางกลยทุธ์องคก์ร โครงสร้างองคก์รกระบวนการทาํงาน 

บุคลากร และนวตักรรมเทคโนโลยีโดยใช้ HPO เป็นเครืองมือในการบริหารจัดการระบบภายในองค์กรทีเป็น

มาตรฐานสากล เพอืขบัเคลือนศกัยภาพภายในองคก์รให้มุ่งสู่องคก์รทีมีสมรรถนะสูงและอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล ในปี 

2560 บริษัทได้ทําการวิเคราะห์องค์กรร่วมกับผูเ้ชียวชาญ พบว่า สถานะบริษัทอยู่ทีระดับ 2 “องค์กรปรับเปลียน 

Transformational” บริษัทจึงดาํเนินการกําหนดแผนงานเพือทําการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกด้านและ

จดัลาํดบัความเร่งด่วน (High Performance Organization Roadmap)ไว ้6 มิติ ดงันี 

1) High Performance Organization มุ่งเน้นศักยภาพขององค์กรดา้นการวางกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร

กระบวนการทาํงาน บุคลากร และนวตักรรมเทคโนโลยีเพือขบัเคลือนศกัยภาพภายในองค์กรให้มุ่งสู่องค์กรแห่งความ              

เป็นเลิศ 
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2) Sustainable Growth มุ่งเนน้การพฒันาอยา่งยงัยนืและกระบวนการจดัการบริหารในองคก์ร 

3) Partnership & Stakeholder Engagement มุ่งเนน้การพฒันาการมีส่วนร่วมและความผูกพนัของผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มทงัภายในและภายนอก 

4) Productivity through People มุ่งเนน้ทีประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร โดยมีการกาํหนดวิเคราะห์

และพฒันาใหมี้มาตรฐานเทียบเท่าหรือเหนือกวา่ เมือเทียบกบัอุตสาหกรรมชนันาํในกล่มุธุรกิจเดียวกนั 

5) Innovative Organization มุ่งเน้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี ทีสนับสนุนผลผลิตและการ

ปฏิบตัิงานในองคก์ร 

6) Flexible & Adaptable to Change มุ่งเนน้การบริหารการเปลียนแปลง และการพฒันาแนวทางการปฏิบติั

เพือปรับตวัให้เขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ทงันี ในปี 2561-2563 จะเริมดาํเนินการปฏิบติัตามแผนพฒันาองค์กรตาม

การจดัลาํดบัความเร่งด่วน ดาํเนินการติดตามและรายงานผล เพือบรรลุเป้าหมายสู่การเปลียนแปลงสู่องคก์รทีมีสมรรถนะ

สูงในระดบั 3 ตามมาตรฐาน HPO ภายในปี 2563 และการเขา้สู่องคก์รสมรรถนะสูงสมบูรณ์ภายในปี 2566 

2. การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HR Information System) ในชือ MyHR เพือใช้

สนับสนุนการดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคล เป็นระบบจัดเก็บบูรณาการฐานขอ้มูลพนักงานทีครอบคลุมตงัแต่ขอ้มูล

ประวติัการทาํงานของพนกังาน การพฒันาและการฝึกอบรม โดยรวบรวมไวใ้นระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลกลาง ช่วยใหก้าร

บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพยงิขึนสามารถรองรับการวางแผนดา้นการฝึกอบรม (Training Roadmap) และวาง

แนวทางการพฒันาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกิจและรองรับแผนกลยุทธ์องคก์รดา้นการเสริมสร้างขีด

ความสามารถภายในองค์กรไดอ้ยา่งทีตงัไว ้นอกจากนี ระบบ MyHR ยงัใชใ้นการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบติังาน

และศกัยภาพของพนักงานเพือให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั และเกิดความเป็นธรรมต่อผูป้ฏิบตัิงานทุก

ระดบั ผา่นการกาํหนดตวัชีวดัผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicators) ทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร ทงัใน

ระดบัสายงาน ระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล 

3. การจัดทําระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ (Career Development and Career Path Roadmap) 

บริษทัไดก้าํหนดกลุ่มงาน (Job Family and Job Group) เพือกาํหนดกรอบและแนวทางการพฒันาความรู้ความสามารถ และ

สมรรถนะของผูป้ฏิบติังาน ใหมี้ความชดัเจนกบัโอกาสและเสน้ทางความกา้วหน้าของผูป้ฏิบตัิงานตามกลุ่มนนัๆ อยา่งเป็น

รูปธรรม 

4. การสํารวจความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Survey) บริษทัเชือมนัวา่ ความผูกพนัทีดีของ

พนักงานกบับริษทั จะนาํมาซึงผลการดาํเนินงานทีดี ในปี 2560 จึงไดร่้วมกบับริษทัทีปรึกษาทีมีความเชียวชาญทางการ

สาํรวจความผกูพนัของพนกังานเป็นครังแรก และไดน้าํไปทาํการพฒันาปรับปรุงระบบการทาํงานทีเกียวขอ้งให้เกิดความ

ผกูพนัทีสูงยงิขึนต่อไป 

5. การทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan: CMP) และแผนการสือสาร

ภาวะวกิฤต (Crisis Communication Plan: CCP) โดยดาํเนินการร่วมกบัผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัการภาวะวิกฤต ศึกษาและ

ประเมินปัจจยัความเสียง ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึงจะส่งผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง สามารถจําแนกผลกระทบออกเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม รวมถึง

ผลกระทบต่อชือเสียงภาพลกัษณ์องค์กร ซึงในปี 2560 ได้ดาํเนินการทบทวนปรับปรุงแผน CMP และ CCP จัดตงั

คณะกรรมการจดัการภาวะวกิฤต (Crisis Management Team) พร้อมกบัการซอ้มปฏิบติัตามแผนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ทงั



          สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 102  

ยงัเตรียมดาํเนินการศึกษาแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ของบริษทัและบริษทัตวัแทนในกลุ่ม

บริษทัเพือบูรณาการแผนทีเกียวเนืองทงัสามแผนกบัการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจทงัหมดเขา้ดว้ยกนั โดยจดัทาํเป็น

แผนความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ในปี 2561 เพือใชเ้ป็นกรอบและแนวทางปฏิบติัของกลุ่ม

บริษทั ในการระงบั บรรเทา และจาํกดัความเสียหายจากผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากเหตุสุดวิสัยทีส่งผลต่อความสามารถใน

การดาํนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนืองและยงัยนื 

6. การพัฒนาระบบจัดการความรู้ ในปี 2560 บริษทัไดพ้ฒันาและเริมทดลองใชง้านระบบ Knowledge Center 

Share Point ซึงเป็นระบบเก็บขอ้มูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพือใชร้องรับการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management) 

โดยจดัเก็บขอ้มูลทีบริษทัไดร้วบรวมจากการถอดบทเรียน ประสบการณ์ความรู้ดา้นการทาํงานจากผูบ้ริหารและบุคลากรทีมี

ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตลอดจนการบริหารงานพฒันาโครงการต่างๆ ทีถ่ายทอดผ่าน

รูปแบบของการจดัเวทีเสวนาแลกเปลียนเรียนรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายผูฟั้งแบบ Focus group โดยมีหัวขอ้ความรู้ทีดาํเนินการ

ถ่ายทอดโดยผูเ้ชียวชาญทังจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไวจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ 

ความรู้ดา้นธุรกิจผลิตไฟฟ้า ความรู้ดา้นงานซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้ากบัการเพิมประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพย ์การเรียนรู้

ความเสียงและการจดัการความเสียงองค์กร ความรู้ทีเกียวเนืองกบัธุรกิจพลงังาน ความรู้ดา้นนวตักรรมต่างๆ Disruptive 

Technology และความรู้เกียวกบัธุรกิจ Startup ใหม่ๆ เป็นความรู้ทีไดรั้บการถ่ายทอดจะถูกรวบรวม เรียบเรียง และจดัเก็บ

ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ซึงมีทงัไฟล์ขอ้มูล ขอ้มูลภาพและวิดีทศัน์ ไวเ้ป็นหมวดหมู่ในคลงัขอ้มูลความรู้กลางของบริษทั 

ส่งเสริมใหเ้กิดกลุ่มพนกังานแห่งการเรียนรู้ทีเรียกวา่ KM Community เพือให้พนกังานกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้มาคน้ควา้

ขอ้มูล และแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ไดผ้า่นทางระบบดงักล่าว 

7. การปรับเพิมผู้บริหารระดับสูง ระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เพือกํากับดูแลงานด้านพฒันาธุรกิจที

เกียวเนืองและธุรกิจใหม่ ซึงเป็นกลยทุธ์สาํคญัในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเติบโตใหก้บักลุ่มบริษทั 

8. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน บริษทัไดท้าํการสํารวจและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนบุคลากรให้สามารถ

แข่งขนัหรือเทียบเคียงกบัตลาดแรงงานทีอยูใ่นระดบัทีปฏิบตัิในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนัได ้นอกจากนี ยงัเป็น

ปัจจัยในการธาํรงรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพไวก้บับริษทัและเป็นแรงจูงใจให้ผูที้มีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบั

บริษทั 

9. การสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทในเครือ เพือให้สอดคลอ้งกบั

ตาํแหน่ง อตัรา และช่วงเวลาการเกษียณอายขุองผูบ้ริหารทงัในระยะสนัและระยะยาว โดยไดด้าํเนินการจดัทาํแผนสรรหาผู ้

สืบทอดตาํแหน่ง (Successors) และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้ (Talents) อยา่งต่อเนือง เพอืดาํเนินการพฒันาดา้นต่างๆ ใหพ้ร้อม

สําหรับการทดแทนตาํแหน่งทีเหมาะสม โดยในระยะสันบริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมสําหรับผูบ้ริหารใหม่ทีจะทดแทน

ตาํแหน่งผูบ้ริหารทีเกษียณอายหุลายตาํแหน่งในปี 2560 และ 2561 
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9. การกํากบัดูแลกิจการ 

บริษทัเชือมนัวา่กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลทีดีทีบริษทัจดทะเบียน

พึงปฏิบตัิดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน

จะเป็นกลไกและพลงัขบัเคลือนสาํคญัทีจะนาํพาบริษทักา้วต่อไปสู่การพฒันาและการเติบโตอยา่งยงัยืน สร้างความเชือมนั

และไวว้างใจแก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ บริษทัไดก้าํหนด “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ของกลุ่มบริษทั” “จรรยาบรรณบริษทั” และ “นโยบายเกียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเฉพาะกลุ่ม” เพือใชเ้ป็นกรอบและแนวปฏิบติั

ในการทํางานของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ไวใ้น

เวบ็ไซตบ์ริษทัในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัตระหนักในบทบาทหน้าทีในฐานะผูน้าํองค์กรทีตอ้งการสร้างความเขา้ใจใน

ประโยชน์และหลกัปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีจะนาํไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่กิจการมีความมงัคงั มนัคง และยงัยืน

สู่ระดบัสากล โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีหนา้ทีในการพิจารณา ทบทวน 

ส่งเสริม กาํกบัดูแล และติดตามการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัผ่านทางคณะทาํงานการกาํกบัดูแล

กิจการทีดีทีไดรั้บการแต่งตงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้มีบทบาทหน้าทีในการติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และ

ปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัให้มีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิตาม

มาตรฐานสากล กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ขอ้เสนอแนะและ/หรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัและบริษทัยอ่ย วางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการ

บริหารความเสียงทีเกียวขอ้งและครอบคลุมเรืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยเกิดจิตสาํนึกเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสําหรับ

การประเมินความเสียงดา้นการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสียงดา้นการทุจริต เพอืจดัทาํเอกสารความเสียงดา้นการ

ทุจริตขององคก์ร ซึงครอบคลุมถึงแผนภูมิความเสียงดา้นการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสียงดา้นการ

ทุจริต (Fraud Risk Register) รวมทงัติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและ

การดาํเนินงานตามแผนจดัการความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรร

มาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอืนๆที

เกียวขอ้งตามขนัตอน เพือให้แน่ใจวา่การปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็นไปตามกระบวนการ มีแผนพฒันาที

เหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทงัในภาพรวมและรายขอ้เพือการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานด้านการกาํกับดูแลกิจการทีดีของกล่มุ บริษทัให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัธุรกิจ และ

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงไปอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี 

9.1. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยทงั 5 คณะ ไดรั้บการแต่งตงัตามความเหมาะสมและความจาํเป็นโดยคณะกรรมการ

บริษัท เพือช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากลนักรองเรืองต่างๆ เป็นการเฉพาะและช่วยเพิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียงคณะกรรมการกลันกรองการลงทุน และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ3 ปี มี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปูรณโชติ  

และนางศิริพร เหลืองนวล เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทงั 3 คน เป็นกรรมการอิสระ  และเป็นผูที้มีความรู้

ความสามารถในการสอบทานการปฎิบตัิ  รวมถึงงบการเงินของบริษทัโดยมีนายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช  ผูอ้าํนวยการฝ่าย

อาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานใหบ้ริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

 สอบทานใหบ้ริษทั มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสียงที

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 สอบทานใหบ้ริษทั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 

ตลท. และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระ เพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง 

 พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. 

 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นทีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  

 สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรืองขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจาํปี 

งบประมาณ การแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทงัการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยู่

เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทั ทราบ และการรายงานสิงทีตรวจพบหรือมี

ขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํซึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั  เพือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้าก

เวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหัวขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย      

นายวฑิูรย ์กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน นายชวน  ศิรินนัท์พร และนายถาวร 

งามกนกวรรณ เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีนายประยุทธ ธงสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) หนา้ทีดา้นการสรรหาทรัพยาบุคคล 

 กาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

 ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัมีขนาดและองคป์ระกอบทีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงให้มี

การปรับเปลียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 

 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการทีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมติั เพือให้กลุ่มบริษทัมีคณะผูบ้ริหารทีมีคุณสมบตัิ  ความรู้ ความสามารถที

เหมาะสม และประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 

 คดัเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือดํารงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของกลุ่มบริษทั 

 จดัใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งบริหารทีสาํคญั การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทน 

รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ทีชดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าทีและความ

รับผิดชอบ  และอิงกบัผลการปฎิบติังาน เพือให้สามารถชกันาํ  รักษาไว ้ และจูงใจบุคลากรทีมีศกัยภาพสูงและคุณสมบติั

ตามทีตอ้งการ 

2) หนา้ทีดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

 กาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบียประชุม เบียเลียง โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนๆ รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพือเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมตัิ โดยมีหลกัเกณฑที์ชดัเจน โปร่งใส และ

เหมาะสมกบัหนา้ทีและความรับผิดชอบ และอิงกบัผลการปฎิบตัิงาน เพือให้สามารถ ชกันาํ  รักษาไว ้และจูงใจบุคลากรทีมี

ศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามทีตอ้งการ 

 การกาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์ วิธีการและกระบวนการทีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงาน

ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจาํปี ทีเกียวโยงกบัแผนธุรกิจที

ร่วมกาํหนดไว ้เพือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ทีความรับผิดชอบและความเสียงทีเกียวขอ้ง

รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพมิของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 
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 เปิดเผยนโยบายเกียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทงัจาํนวนค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหัวขอ้ระเบียบบริษทั ว่าดว้ยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3) คณะกรรมการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงได้รับแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง   

คราวละ 3 ปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบดว้ย นายสมคัร เชาวภานนัท์ ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง นายวีระศกัดิ พึงรัศมี และนายวิบูลย ์ ฤกษศิ์ระทยั เป็นกรรมการบริหารความเสียง โดยมีนาย     

สุทีป ธรรมรุจี ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 พิจารณากลนักรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียงโดยรวมของบริษทั ซึงครอบคลุมถึง

ความเสียงประเภทต่างๆ  ทีสาํคญั  เช่น  ความเสียงดา้นการเงิน ความเสียงดา้นการลงทุน และความเสียงทีมีผลกระทบต่อ

ชือเสียงของกิจการเป็นตน้ เพือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

  กาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสียงของบริษทัให้สอดคลอ้งกับนโยบายการ

บริหารความเสียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจดัการความเสียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

 ดูแลและติดตามการปฎิบติัตามนโยบายการบริหารความเสียงภายใตแ้นวทางและนโยบายทีได้รับ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 กาํหนดเกณฑว์ดัความเสียงและเพดานความเสียงทีบริษทัจะยอมรับได ้

 กาํหนดมาตรการทีจะใชใ้นการจดัการความเสียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล

ของระบบและการปฎิบตัิตามนโยบายทีกาํหนด 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอเกียวกบัการบริหารการดาํเนินงาน  และสถานะความ

เสียงของบริษทั และการเปลียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิงทีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกล

ยทุธ์ทีกาํหนดไว ้

 จดัให้มีคณะทาํงานบริหารความเสียงตามความจาํเป็นรวมถึงให้ความสนับสนุนคณะทาํงานบริหาร

ความเสียงในดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอืนทีจาํเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียงได้

จากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหัวขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารความเสียง  
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คณะทํางานบริหารความเสียง 

“คณะทาํงานบริหารความเสียง” แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริหารความเสียง  ประกอบดว้ย รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์เป็นประธานคณะทาํงาน ผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทาํงาน และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน  เป็นเลขานุการ คณะทาํงานบริหารความเสียงมีหนา้ทีและความรับผิดชอบครอบคลุมถึง

การระบุลกัษณะของความเสียงและปัจจยัความเสียง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทงัภายในและภายนอกทีจะมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทั  ติดตามและศึกษาเกณฑก์ารปฎิบติัในเรืองการบริหารความเสียงตามมาตรฐานสากลและตาม

ขอ้กาํหนดของทางการ  เสนอแนวทางในการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ติดตามและกาํกบัดูแลการบริหารความเสียงใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการบริหาร ความเสียงไดใ้ห้ความเห็นชอบ

ตลอดจนจดัทาํรายงานการบริหารความเสียงของบริษทัเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงทุกไตรมาส 

คณะผู้บริหารแผนกลยทุธ์ 

“คณะผูบ้ริหารแผนกลยุทธ์”  ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึงประกอบดว้ย

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกสายงาน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองค์กร เป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประธาน คณะบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน เป็นเลขานุการคณะ

บริหารแผนกลยทุธ์ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการพิจารณากลนักรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยทุธ์

โดยรวมของบริษทัให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน กาํหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของ

นโยบาย และระบบการบริหารแผนกลยทุธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฎิบติัตามนโยบายทีกาํหนด 

แต่งตงัคณะทาํงานแผนกลยทุธ ์ดูแลและติดตามการปฎิบติัตามนโยบายการบริหารแผนกลยทุธ์และพิจารณารายงานผลการ

วเิคราะห์และประเมินแผนกลยทุธ์ทีคณะทาํงานบริหารแผนกลยทุธ์นาํเสนอ 

คณะทํางานแผนกลยทุธ์ 

คณะทาํงานแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ ทีไดรั้บมอบหมายจากรองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ของสายงานนนัๆ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร สาํหรับผูบ้ริหารจากสายงานบริหารองคก์ร เป็น

คณะทาํงาน โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ เป็นประธานคณะทาํงานแผนกลยทุธ ์และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงานเป็นเลขานุการ คณะทาํงานแผนกลยุทธ์ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการติดตาม

รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละโครงการ เพือประเมินแผนกลยทุธ์ตามทีกาํหนดและนาํเสนอคณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์ 

ทุกไตรมาส 

4) คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน 

กรรมการกลนักรองการลงทุน แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน ประกอบดว้ย นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ประธานกรรมการ

กลนักรองการลงทุน นายวฑิูรย ์กุลเจริญวิรัตน์ นายถาวร งามกนกวรรณ และนายวิบูลย ์ ฤกษ์ศิระทัย  เป็นกรรมการ

กลนักรองการลงทุน โดยมีนายพรีะวฒัน ์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลนักรองการลงทุน 

  กาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน  ผลตอบแทนการลงทุน  และ

ผลประโยชน์อืนจากการลงทุนในโครงการเพอืเพมิกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทั 
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 พิจารณากลนักรองการลงทุนในโครงการทีฝ่ายบริหารเสนอ เพือให้โครงการลงทุนของบริษทัมีความ

เชือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทั โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

ทีคุม้ค่าต่อการลงทุนและปัจจยัเสียงต่างๆทีเกียวขอ้งใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลโครงการทีไดรั้บอนุมติัให้เขา้ลงทุน  และรายงานคณะกรรมการ

บริษทัเพอืรับทราบ  

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง

ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการกลนักรองการลงทุน 

5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบดว้ย   

นายชวน ศิรินนัท์พร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร และนาย

ประพนธ์  กิติจนัทโรภาส เป็นกรรมการธรรมาธิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แนวปฎิบติั และแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร  และผูป้ฎิบัติงานในกิจกรรมด้าน                     

ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

 กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัทีสอดคลอ้งกับนโยบายและระเบียบทีเกียวขอ้งในดา้นธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 ติดตามและรายงานผลการปฎิบตัิต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฎิบตัิดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ของบริษทัเป็นประจาํตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษทัชนันาํและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ

พิจารณาใหมี้การพจิารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเนือง 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสียงไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

คณะทํางานกาํกบัดูแลกิจการทดี ี

“คณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการทีดี” ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ประกอบดว้ย 

รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่การเงิน เป็นประธานคณะทาํงาน โดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่จากทุกสายงาน และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นนคณะทาํงาน และผูอ้าํนวยการสํานักงานเลขานุการบริษทั เป็นคณะทาํงานและ

เลขานุการ คณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการติดตามศึกษา  พิจารณา  ทบทวน และ

ปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตามขอ้เสนอแนะหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือให้นโยบายการ
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กาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฎิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์

ระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ เสนอแนวทางปฎิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัและบริษทัยอ่ย วางกรอบ แนวทางการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดี และการบริหารความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต ส่งเสริมใหผู้ป้ฎิบตัิงานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยเกิดจิตสาํนึกในเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการต่อตา้นการทุจริต ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฎิบตัิ

ตามแนวทางการปฏิบติัทีดีและแผนการจดัการความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการบริหารความเสียงดา้นการทุจริต 

โดยการให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสาํหรับการประเมินความเสียงดา้นการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความ

เสียงดา้นการทุจริต เพือจดัทาํเอกสารความเสียงดา้นการทุจริตขององคก์ร และติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความ

เสียงเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการหรือหน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้ง 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

บริษทั มีนโยบายกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ดงันี 

 ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ คนใดคนหนึงลงลายมือชือและประทบัตราสําคญัของ

บริษทั  หรือ 

 กรรมการอืนสองคน ยกเวน้กรรมการอิสระ ลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

ทงันี เพอืความคล่องตวัในทางปฏิบติั และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอยา่งแทจ้ริง 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองบริษัททีจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้

กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) บทบาท หน้าท ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดย้ึดถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจมาอย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลาทีผ่านมา 

เพือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินงาน กรรมการทุกคนให้ความสําคญัและ

ตระหนกัในหนา้ทีทีพึงปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ ทีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการเพอืทาํหนา้ทีและรับผิดชอบในการ

กาํกบัดูแลการบริหารกิจการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าทีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อ

หุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนักาล (Duty of Disclosure)  

โดยคณะกรรมการบริษทัมีบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบ ดงันี 

 พิจารณา กาํหนด ทบทวนกลยุทธ์ แผนธุรกิจนโยบาย งบประมาณ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปี 

 พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพฒันาผูบ้ริหาร โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน 
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 กาํกับดูแลหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผู ้บริหาร

ระดบัสูง 

 กํากับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิผลโดย

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนั 

 กาํหนดให้มีการสือสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทราบและเขา้ใจทวัทงัองคก์ร 

 ติดตามความกา้วหนา้ ประสิทธิภาพ และผลสาํเร็จการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย

ระยะสนัและระยะยาว เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดาํเนินงานกบัคู่แข่งขนัอืน และเปิดเผยผลการปฏิบตัิ และการกาํกบั

ดูแลกิจการตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีไวใ้นรายงานประจาํปี และให้ฝ่ายบริหารนําเสนอรายงานต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ ดงันี 

- รายเดือน ไดแ้ก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะ

สัน และระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานพลงังานไฟฟ้าสูงสุดและพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศ

ไทย รายงานการถือและ/หรือการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะและรายงานราคาหุน้หมวดพลงังาน 

- รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส 

- รายปี ไดแ้ก่ รายงานงบการเงินประจาํปี การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปีเปรียบเทียบกบั

เป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยทีคณะกรรมการบริษทัแต่งตงัขึน 

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอย่าง

รอบคอบ และไดอ้นุมติัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ เพอืใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ ในการดาํเนินธุรกิจ

สาํหรับปี 2561 และรองรับเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2566 ซึงสอดคลอ้งกบัสภาวะการเปลียนแปลงโลกในปัจจุบนั และ

สอดรับกบัแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัทีจะกา้วไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานทีแข็งแกร่ง เพือ

การเติบโตในระยะยาวต่อไป ในกรณีทีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีทีเกิดจากปัจจยัทีสามารถควบคุมได้

จะมีการวิเคราะห์สาเหตุทีทาํให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แลว้เร่งรัด ติดตาม แกไ้ข ส่วนกรณีทีเกิดจากปัจจยัทีไม่สามารถ

ควบคุมไดใ้หมี้การทบทวนปรับแผนงานและกาํหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทนตามความเหมาะสม 

นอกจากนี เพือส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการ

ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปี 2560 บริษทัได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน อย่างไม่เป็น

ทางการ ซึงรวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ กิจกรรมทีจดัขึนภายใตโ้ครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิงแวดลอ้ม เมือวนัที 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมสนัทนาการประจาํปี ระหวา่งกรรมการ เมือวนัที 22-26 พฤศจิกายน 

2560 และกิจกรรมพฒันาองคค์วามรู้ภายในองคก์ร เมือวนัที 1-2 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ 

 ดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ในเรืองสาํคญัต่างๆไดแ้ก่ ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสม

เพือถ่วงดุลอาํนาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ ่ทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ภารกิจ จรรยาบรรณ และสือสาร

ใหบุ้คลากรทุกระดบัไดท้ราบและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ตรวจสอบและอนุมติัรายงานทางการเงินประจาํปี เพือสร้างความ

เชือมนัแก่ผูถื้อหุ้น ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสียง การ
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ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการระหว่างกิจการทีเกียวโยงกนั การปกป้องชือเสียงของบริษทั และการ

ใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดควบคู่ไปกบัการกาํกบัและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนืองจริงจงั 

 จดัตงัและอนุมติัการกาํหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัตามความเหมาะสม

และจาํเป็น 

 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย

ทงัคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี และเปิดเผยผลการปฏิบติังานไวใ้นรายงานประจาํปี 

 กาํหนดการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ 

 กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครัง และให้มีการประชุมคณะกรรมการ

เฉพาะกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละครัง เพือให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และบริษทั รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกับการจดัการทีสําคญั โดยไม่มีฝ่าย

บริหารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมและนํามาปรับปรุงการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพยงิขึน 

  กาํหนดใหก้รรมการมีหนึงเสียงต่อหนึงคนในการลงคะแนน กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั กรณีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร แมว้า่ประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ คือ กฟผ. ซึงถือหุน้ร้อยละ 45 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของบริษทั แต่คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการ

อิสระจาํนวน 6 คน จากกรรมการทงัหมดจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 หรือกึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด จึง

สามารถมนัใจไดว้า่กรรมการไดมี้การปฏิบติัหนา้ทีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้มีการถ่วงดุลและสอบทานทีเหมาะสม ประธาน

กรรมการได้ปฏิบัติหน้าทีการเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงําหรือชีนําความคิดในระหว่างการอภิปราย และ

ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีโดยให้เวลาอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมเพอืใหไ้ดม้ติทีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจเรืองต่างๆ 

การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร มีการ

แบ่งแยกตาํแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนั ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจทีเหมาะสม 

ไม่ใหค้นใดคนหนึงมีอาํนาจ โดยไม่จาํกดั และมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดย

ประธานกรรมการเป็นผู ้นําและมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเรืองนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร เป็นผูน้าํประชุมคณะกรรมการบริษทั

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็น

อยา่งเป็นอิสระ ใหก้ารสนบัสนุนและใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่ง

สมาํเสมอ โดยไม่กา้วก่ายในงานประจาํอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น
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กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทั เป็นเจา้หนา้ทีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทั บทบาทและอาํนาจหนา้ที

แสดงในโครงสร้างการจดัการ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอนื 

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัทีดํารงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึงสอดคล้องกับ

ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั และขอ้เสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาใน

การปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการของบริษทั ทงันี สามารถศึกษารายละเอียดเพมิเติมของกรรมการรายบุคคลไดจ้ากประวตัิ

กรรมการซึงเปิดเผยในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการใน

บริษัทอืนทีนอกเหนือจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุนของบริษทั ส่วนกรรมการและผูบ้ริหารรายอืนของบริษทันัน 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุนของ

บริษทัโดยสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถและภาระหนา้ทีความรับผิดชอบ 

อาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้มีบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติทีประชุมผูถื้อหุ้น และมีอาํนาจกระทาํการใดๆตามทีระบุ

ไวไ้นหนังสือบริคณห์สนธิหรือทีเกียวขอ้งดว้ยความซือสัตยสุ์จริต และพึงหลีกเลียงปัญหาในเรืองของความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ เพือระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ขององคก์รโดยรวมโดยไม่จาํกดัอยูแ่ต่เฉพาะผูหุ้้นกลุ่มใดหรือรายใด

ดงันี 

 กาํหนดนโยบาย กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

 ติดตามความคืบหน้าของการดาํเนินงานดา้นกลยทุธ์ และการปฎิบติัของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกบั

เป้าหมายและประมาณการอยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง 

 บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตงั และ/หรือ ถอดถอนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง การประเมินผล

การปฎิบติังานโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนั เชือมโยงกบัค่าตอบแทนของบริษทั 

 ดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ของการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทีบงัคบัใช ้จรรยาบรรณทางธุรกิจ

และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะการกาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ และพอเพียง 

รวมทงัการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนโดยเฉพาะเรืองการป้องกนัการทุจริต

คอร์รัปชนั 

 สือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการติดตาม

อยา่งเป็นระบบ 

 จดัตงัและกาํหนดบทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยกาํหนดให้มีการประเมินผล

การปฎิบติังานตนเองเป็นประจาํทุกปี 
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การประเมนิผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํ

ผลการประเมิน รวมทงัขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บริษทัต่อไป ประกอบดว้ยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทังคณะ และการประเมิน

ตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินครอบคลุมประเด็นสาํคญัต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ

บริษทัจดทะเบียน ไดแ้ก่ ความพร้อมของคณะกรรมการ การกาํหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจดัการความเสียงและ

การควบคุมภายใน การดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การติดตามรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการ และการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเป็นการประเมินในภาพรวมทงัคณะ ในเรืองความพร้อม

ของคณะกรรมการชุดย่อย ความครบถว้นของการปฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และการ

ดาํเนินการประชุม ทงัก่อนการประชุม (การนําส่งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพือให้มีเวลาศึกษาขอ้มูล

เพียงพอ) ระหวา่งการประชุม (การนาํเสนอขอ้มูลและประเด็นสาํคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม และการลงมติของที

ประชุม) และหลงัการประชุม (การจดัทาํ นาํส่งและจดัเก็บรายงานการประชุม) 

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทงัคณะและรายบุคคล

ดงักล่าวไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินผลเป็น 5 ระดบั ตามระดบัคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการประเมินโดยกรรมการแต่ละคน 

ดงันี 

ดีเยยีม   > ร้อยละ 90 

ดีมาก   > ร้อยละ 80-90 

ดี   > ร้อยละ 70-80 

พอใช ้  > ร้อยละ 50-70 

ควรปรับปรุง  < ร้อยละ 50 
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ผลการประเมินคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการ 

ผลการประเมินกรรมการ 

ทังคณะ รายบุคคล 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดบั คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดบั 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

1.คณะกรรมการ 97.14 95.02 ดีเยยีม ดีเยยีม 96.19 95.46 ดีเยยีม ดีเยยีม 

 

2.คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คะแนน/คะแนนเต็ม ระดบั คะแนน/คะแนนเต็ม ระดบั 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 29.00/30.00 28.00/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 29.00/30.00 28.00/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 

2.2 คณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

97.39/100.00 93.83/100.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 97.39/100.00 93.83/100.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 

2.3 คณะกรรมการบริหารความ

เสียง 

27.25/30.00 28.50/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 27.25/30.00 28.50/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 

2.4 คณะกรรมการกลนักรอง

การลงทุน 

28.75/30.00 28.75/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 28.75/30.00 28.50/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 

2.5 คณะกรรมการธรรมาภบิาล

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

28.00/30.00 28.00/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 28.00/30.00 28.00/30.00 ดีเยยีม ดีเยยีม 

ทงันี บริษทัจะนาํผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว

ไปพิจารณาเพอืการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของทงัคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทงัคณะ 

และเพอืการพฒันากรรมการรายบุคคลใหม้ีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทั โดยการพจิารณากลนักรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปี โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานทีไดท้าํความ   

ตกลงร่วมกนัไวต้งัแต่ตน้ปี ในปี 2560 แบ่งเกณฑว์ดัผลเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนและพฒันาธุรกิจ ดา้นการกาํกบัดูแล

บริษทัในเครือ ดา้นบริหารการเงิน และดา้นบริหารองคก์ร มีนาํหนกัทีกาํหนดในแต่ละดา้นแตกต่างกนัออกไป นอกจากนี 

ยงัมีการประเมินดา้นศกัยภาพและการบริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและการปฏิบติัตามกลยทุธ์ การวางแผนและ

ผลปฏิบัติทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะส่วนตวั สําหรับ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยบริษทัไดน้าํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 

การปรับเปลียนหมุนเวยีนผูบ้ริหารและการพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการทีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ จะไดรั้บการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

เกียวกบัลกัษณะธุรกิจ บทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองคก์ร ผล

การดาํเนินงานทางการเงิน ความกา้วหน้าของโครงการลงทุน และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั พร้อมเอกสาร

ประกอบทีครอบคลุมเรืองต่างๆ ทีกล่าวขา้งตน้ และหนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค์ หนงัสือรับรอง ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของกรรมการ รายงานประจาํปี และรายงาน

ความยงัยืน รวมทงัคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนและข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนด (Compliance 

Database) ซึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการบริษทัต่อไป 

กรรมการจะไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืองเพือเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบ 

และส่งเสริมทักษะในการปฏิบตัิหน้าทีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัไดส่้งเสริมและ

สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมการอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ เพือพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะที

สาํคญัสาํหรับคณะกรรมการบริษทัทีจดัโดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัวทิยาการพลงังาน เป็นตน้ 

 

ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มูลทีเกียวขอ้งเสนอคณะกรรมการบริษทัเพอืรับทราบประกาศ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั 

และหนงัสือเวยีนต่างๆ ทงัทีออกใหม่และทีปรับปรุงแกไ้ขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อยา่งสมาํเสมอ เพือคณะกรรมการบริษทัใช้

เป็นแนวทางปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี บริษทัไดส่้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเลขานุการบริษทั

การกาํกบัดูแลกิจการทีดี การตรวจสอบภายใน การดาํเนินการดา้นต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และการบริหารความเสียง 

รวมทงัหลักสูตรอืนทีเกียวขอ้งทีจัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ เพือให้มีความรู้ความเข้าใจ การทาํงานในหน้าทีที

รับผิดชอบ ซึงจะช่วยสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ที 
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2) แผนสืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง 

การสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นไปตามนโยบายของผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ทีจะพิจารณา

คดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ. ทีมีคุณสมบติัความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ

บริษทัเพอืเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณา และแต่งตงั

ตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ทีในการกาํหนดและ

จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

สาํหรับแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัอืนๆ บริษทัไดใ้ชบ้ริษทัทีปรึกษาทีมีความเชียวชาญมาร่วม

ดาํเนินการพฒันาระบบเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตาํแหน่งงาน ซึงครอบคลุมการพฒันา

ระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยไดมี้การพฒันาขึนอยา่งเป็นระบบ ตงัแต่กระบวนการวิเคราะห์

สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติทีคาดหวงัสําหรับตาํแหน่งต่างๆ เพือทาํการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูที้มี

คุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพจิารณาเลือน ลด ปลด ยา้ย และการเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมรองรับการขยายงาน

ของบริษทัทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

โดยในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัทาํแผนสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Successors) และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้

(Talents) เพือเขา้สู่กระบวนการพฒันาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างต่อเนือง ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกบัตาํแหน่งที

ทดแทน รวมทงัสอดคลอ้งกบัแผนเกษียณอายขุองผูบ้ริหารของบริษทัในหลายตาํแหน่งในปี 2560 และ 2561 

3) การประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและเจ้าหน้าทบีริหาร 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัทีมีความหลากหลายมากยิงขึน ส่งผลให้บริษทัมีการ

เขา้ทาํธุรกรรมทางธุรกิจจาํนวนมาก และมีความเกียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็นการเขา้รับรองและผูกพนั

แทนบริษทัตามภาระหน้าทีของกรรมการและเจ้าหน้าทีบริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสียงต่อการ

เรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทงัผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอืนๆเกียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือเจา้หนา้ทีบริหาร

อันสืบเนืองมาจากการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าทีนันๆ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาการทาํประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีบริหาร (Directors and 

Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงือนไขการรับประกนั วงเงินประกนั และค่าเบียประกนัเป็นประจาํทุกปี 

เพือให้ความคุ้มครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอนัเนืองมาจากการปฏิบัติหน้าทีของ

กรรมการและเจา้หนา้ทีบริหารตามตาํแหน่งนนัๆ ภายใตอ้าํนาจหนา้ทีโดยชอบ ยกเวน้การกระทาํทีเป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต 

บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนทงัหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือเจา้หนา้ที

บริหารทีฉอ้ฉลหรือทุจริต 

4) จรรยาบรรณบริษัท 

เพือทีจะนาํพาองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ สามารถตอบสนองวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย

การเติบโตและดาํรงธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยืน ภายใตส้ภาวการณ์ และกระแสโลกทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทัจึงดาํเนิน

ธุรกิจโดยยดึมนัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จริยธรรม คุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต และความโปร่งใส โดยเฉพาะการให้

ความสาํคญัในเรืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในทุกมิติ โดยเขา้ร่วมเป็นหนึงในสมาชิก และไดรั้บการรับรองการ

เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ตงัแต่วนัที 22 เมษายน 2559 และนบัเป็นปัจจยัสาํคญัประการ
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หนึงทีบริษทัใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั เพือเป็นเกราะในการป้องกนัและลด

ผลกระทบเชิงลบต่อองคก์ร ประเทศชาติ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในปี 2560 บริษทัไดมี้การพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวปฏิบติัต่างๆ ของ

บริษทัให้มีความทนัสมยัและครอบคลุมกระบวนการทาํงานทงัระบบ เพือให้เป็นไปตามกรอบ การปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั และสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณบริษทัฉบับใหม่ทีคณะกรรมการบริษทักาํหนดเป็น

นโยบายและใชเ้ป็นกรอบพฤติกรรมทีพึงประสงคส์าํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ยึดถือ

เป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินกิจการทีดีของกลุ่มบริษทั เพอืใหน้กัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเชือมนัในกระบวนการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั และเพือยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของกลุ่มบริษทัสู่มาตรฐานระดบัสากล โดย

บริษทัมีกระบวนการสร้างจิตสาํนึก สร้างความตระหนกั และติดตามการประเมินผลการปฏิบติัแก่บุคลากรอย่างสมาํเสมอ 

โดยมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรนับแต่วนัปฐมนิเทศ จรรยาบรรณดังกล่าวได้มีการ

ประกาศใชแ้ละเผยแพร่ให้ผูเ้กียวขอ้งรับทราบและถือปฏิบตัิผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ผูส้นใจสามารถศึกษา

รายละเอียดจรรยาบรรณผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5) การสือสารและตดิตามการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทดีแีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ในการปฐมนิเทศเมือเริมเขา้ทาํงาน และปฏิบติัหน้าทีกรรมการเขา้ใหม่ สําหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะ

ไดรั้บการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยเจา้หน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกียวกบัภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองคก์ร ผลการดาํเนินงาน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดลอ้ม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ พร้อมเอกสาร

ประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอืนๆ ทีจะใช้เป็นคู่มือ และเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติัหน้าทีและมีการลงชือ

รับทราบ และมีการสือสารนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงสู่พนกังานทุกระดบัอยา่งทวัถึงรับทราบปัญหา ขอ้ขดัขอ้งและขอ้เสนอต่างๆ จากพนกังานเพือพิจารณาดาํเนินการ 

รวมถึงประเมินผลการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีขององคก์รผ่านช่องทางในการสือสารและ

ถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีให้แก่องคก์ร ไดแ้ก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ทีพนกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและทวัถึง รวมทงัการสือสารในการประชุมภายในระดบัต่างๆ ของ

บริษทั เพอืกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกและความผกูพนัทีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และรายงานการปฏิบติัให้คณะกรรมการชุด

ยอ่ย และคณะกรรมการบริษทัทราบตามลาํดบั 

บริษทัมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าทีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัภายใตแ้ผนการ

ตรวจสอบประจาํปีและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั เพอืรับทราบผลการตรวจสอบ 

พร้อมขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือ

ร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆอยา่งสมาํเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัทาํ “ขอ้มูลการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด” (Compliance Database) จดัส่งให้กรรมการ

และจดัเก็บในระบบขอ้มูลภายใน เพือเป็นแนวทางปฏิบตัิในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัในฐานะทีเป็น

บริษทัจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การทาํรายการทีเกียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง

สินทรัพย ์เป็นตน้ ซึงพนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึงและใช้ขอ้มูลได้โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันตามการ

เปลียนแปลงขอ้กาํหนดอยูต่ลอดเวลา  
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คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” และให้

กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีเกียวขอ้ส่งให้เลขานุการบริษทัจัดเก็บและส่ง

สําเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ซึงใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพจิารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีสิทธิออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และที

ประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ยงัมีคณะทํางานการกาํกับดูแลกิจการทีดีทําหน้าทีในการสือสารและติดตามการปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณของบริษทั รวมทงัรายงานการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดีและการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการหรือ

หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งตามขนัตอน 

สาํหรับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ปี 2560 ทีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั พร้อมเหตุผลและแนวทางการปฏิบติั

ของบริษทัในเรืองนนัๆ อาทิ 

หลกัเกณฑ์ทียงัไม่ได้ปฏิบัติ แนวปฏิบัติในปัจจุบัน และเหตุผลความจําเป็น 

1. คณะกรรมการไดใ้ชบ้ริษทัทีปรึกษา 

(Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล

กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าทีพิจารณาคดัเลือก และ

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยเชิญผูเ้ชียวชาญ

เฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจาํเป็น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั

พิจารณาอนุมติั 

2.บริษทักาํหนดนโยบายเกียวกบัจาํนวนองค์

ประชุมขนัตาํ  ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติใน

ทีประชุมคณะกรรมการวา่ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่

นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ในการประชุมคณะกรรมการ แม้ว่าบริษทัจะยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํนวนองค์

ประชุมขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการว่าตอ้งมี

กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้แต่

ในทางปฏิบติัในขณะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกาํกบัดูแล

องคป์ระชุมโดยจะตอ้งมีกรรมการอยู ่2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

3.ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทัไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซึงเป็นผูบ้ริหาร

สูงสุดของบริษทั และไม่มีความสัมพนัธ์ ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร แมว้่าประธานกรรมการจะ

เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นใหญ่ก็ตามจึงเชือมนัได้ว่าประธานกรรมการสามารถปฏิบติั

หน้าทีได้อย่างเป็นอิสระ เนืองจากคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จาํนวน 6 คน จากกรรมการทงัหมด 12 คน (ร้อยละ 50) หรือกึงหนึงของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด เพือให้การปฏิบัติหน้าทีของกรรมการมีการถ่วงดุลและสอบทานกันอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ในระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดส่้งเสริมและเปิดโอกาส

ให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยา่งเต็มที ก่อนการพิจารณาตดัสินใจ

ลงมติในเรืองนนัๆ โดยไม่มีการครอบงาํหรือชีนาํในระหว่างการอภิปรายจากประธาน

กรรมการแต่อยา่งใด 

ตลอดปี 2560 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ ทีไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

และจรรยาบรรณบริษทั 
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รางวลัการกาํกบัดูแลกิจการทดี ี

 รางวลัรายงานความยงัยืนดีเด่น ประจาํปี 2560 จาก CSR Club สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยและการ

สนบัสนุนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนัไทยพฒัน์ ต่อเนืองเป็นปีที 5 

 รางวลัหุน้ยงัยนื ประจาํปี 2560 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ต่อเนืองเป็นปีที 3 

 การประเมินผลจากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2560 ทีระดบั“ดีเลิศ”

คะแนนเฉลียโดยรวมร้อยละ 93 สูงกวา่คะแนนเฉลียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมทีร้อยละ 80 

 การประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ไดค้ะแนนร้อยละ 96 สูงกวา่คะแนนเฉลียที 91.97  

 ไดก้ารรับรองการจดัการสาํนกังานสีเขียวระดบั “ดีเยียม” (ปี 2558 - ปี 2560) จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

9.2. การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1) กรรมการอิสระ 

บริษทักาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไวใ้นระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ.2560 ซึง

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั โดยสรุปคุณสมบตัิของกรรมการอิสระได ้ดงัต่อไปนี 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัใน

เครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลทีอาจจะมีความขดัแยง้ ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนนัดว้ย (นิยามกรรมการอิสระของบริษทั กาํหนดเขม้งวดกวา่ทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดให้กรรมการอิสระ

ถือหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1) 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที

อาจจะมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็น

กรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น

บิดามารดา คู่สมรส พนีอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที

จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย

บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่สองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

(ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพอืประกอบกิจการ การเช่า 

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ หรือให้กูย้ืม คาํประกนัการให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนอง

เดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละสามของสินทรัพยที์มีตวัตน
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สุทธิของบริษทัหรือตงัแต่ยสิีบลา้นบาทขึนไป  แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยการ

เปิดเผยขอ้มูล และการปฎิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว

ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่งหนึงปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลที

อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน ผูจ้ดัการของ

สาํนักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ

อิสระ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใด ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคล

ทีอาจจะมีความขดัแยง้ ทงันีในกรณีทีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุ้น ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตงัให้เป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามนิยามขา้งตน้แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทั

ร่วมทุน บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 

Decision) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้จาํนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ50) ซึง

มากกวา่หนึงในสามของจาํนวนกรรมการทหัมด (12 คน) ไดแ้ก่ นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร นายสมคัร เชาวภานนัท์

นางสาวประภา ปูรณโชติ นางศิริพร เหลืองนวล นายวรีะศกัดิ พงึรัศมี และนายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส 

2) การสรรหากรรมการ 

บริษทัมีกระบวนการสรรหาและหลกัเกณฑก์ารเลือกตงักรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน จะทาํหนา้ทีในการพิจารณาสรรหา กลนักรอง และคดัเลือกบุคคลเพือเสนอชือเป็นกรรมการและ

กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางทีมีความหลากหลาย 

ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานทีจาํเป็นทียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั และมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจและ

เป้าหมายขององคก์รไม่จาํกดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ทีเกียวขอ้ง และตอ้งพร้อมทีจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการอยา่งเต็มที เพือทีจะส่งเสริม สนบัสนุนและ

ผลกัดนัการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัตามโครงสร้างทีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้ห้มีความสมบูรณ์ และมี

ประสิทธิผลยงิขึนโดยบริษทัไดจ้ดัทาํ Competency Matix ประกอบการพิจารณาสรรหาดงักล่าวเพือให้ได้กรรมการทีจะ

สามารถนาํพาธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยุทธศาสตร์อยา่งยงัยืน ก่อนทีจะนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือ ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิแลว้แต่กรณี ดงันี 
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กรณีที 1: ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระเป็นอํานาจของ

คณะกรรมการในการพจิารณาแต่งตงักรรมการแทน โดยบุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งทีวา่งลงจะอยูใ่นตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตแทน กรณีนีจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

กรณีที 2: ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเนืองจากครบวาระคณะกรรมการจะนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือ

พิจารณาเลือกตงัในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดตามขอ้บงัคบับริษทั 

บริษทัให้ความสําคญักบัการปฎิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพือคณะกรรมการพิจารณานาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณาเลือกตงั

เป็นกรรมการมาอยา่งต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3) การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

“ผูบ้ริหารระดบัสูง” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

การแต่งตงัผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสมในดา้นวฒิุการศึกษา ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน และคุณสมบติัอืนทีจาํเป็น เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัภารกิจ

ตามตาํแหน่งนนัๆ และทีสาํคญัตอ้งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทงัดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างยงัยืน

ของกลุ่มบริษทั 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ที

พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลนักรองบุคคลทงัจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบติั วุฒิการศึกษา ความรู้

ความสามารถเฉพาะทาง ทกัษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ความเหมาะสม และความจาํเป็นตรงตามทีความตอ้งทียงัขาดอยู่

ขององคก์ร เพอืนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและแต่งตงั 

กรรมการทีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ไดรั้บสิทธิให้เสนอชือผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทัตาม

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ตอ้งผา่นกระบวนการพจิารณาคดัเลือกของบริษทั โดยตอ้งเสนอชือต่อคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณากลนักรอง คุณวฒิุ คุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในการ

ทาํงานทีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัทียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั มีความสอดคลอ้งกบั

ภารกิจ เป้าหมายและกลยทุธิของบริษทัทงัระยะสนัและระยะยาว ไม่จาํกดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั 

ขอ้กาํหนดและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี รวมทงัมีความพร้อมทีจะอุทิศเวลาในการปฎิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการอยา่ง

เต็มที เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตังตาม

กระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ซึงเป็น

ผูบ้ริหารระดบัสูงที กฟผ.ส่งตวัใหม้าปฏิบติังาน (Secondment) ทีบริษทั 
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9.3. การกํากบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บริษทั มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยบริษทั

ร่วม และการร่วมคา้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  และมีหนา้ทีความรับผิดชอบตามระเบียบบริษทัวา่

ดว้ยการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ทงันี เพือประโยชน์ในการบริหารงานและการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามภารกิจทีมอบหมาย และกาํกบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มของบริษทั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

นโยบายของบริษทั  รวมทงัการติดตามประเมินผล การดาํเนินงานบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ซึงผูล้งทุนสามารถ

ศึกษารายละเอียดขอ้มูลของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เพิมเติมไดจ้ากขอ้มูลทวัไปของกลุ่มบริษทั  

9.4. การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้ดูแลและป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี โดยได้กาํหนดนโยบาย 

แนวทางในการเก็บรักษา และป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้นในทางมิชอบไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ในจรรยาบรรณ ระเบียบ คาํสงั และประกาศของบริษทัทีเกียวขอ้ง เพือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้

ส่วนได้เสียไดรั้บทราบและถือปฎิบัติ โดยไดม้อบให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ เมือแรกเขา้

ทาํงาน (หรือวนัปฐมนิเทศ) และไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบสือสารภายใน และเวบ็ไซต์ของบริษทั ซึงมาตรการป้องกนัการใช้

ขอ้มูลภายในทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีหนา้ทีตอ้งปกป้องขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทั และห้ามใช้ขอ้มูล

ภายในเพอืประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนาํผูอื้นกระทาํ โดยเฉพาะการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทแก่

บุคคลภายนอก หรือผูไ้ม่เกียวขอ้งในทุกรูปแบบ ซึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พีนอ้ง เพือน หรือทาํให้ประโยชน์ของ

บริษทัลดลง 

 การให้/แบ่งปันขอ้มูลภายในทีเป็นความลับแก่บุคคลภายในบริษทัสามารถทาํไดต้ามความจาํเป็นหรือ

ความเกียวขอ้งเพอืประโยชน์ในการทาํงานของบุคคลนนัๆ เท่านนั 

 บริษทักาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าทีรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง

บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละให้แจง้

เลขานุการบริษทัรับทราบ เพือบนัทึกการเปลียนแปลงและรายงานสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็น

รายบุคคล และรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการตามทีได้กาํหนดให้บรรจุ

ระเบียบวาระการรายงานการถือหลกัทรัพยเ์ป็นประจาํทุกเดือน นอกจากนี ยงักาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมี

หนา้ทีรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะให้กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 บริษทัไดก้าํหนดและประกาศ “นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ผ่านช่องทางการ

สือสารภายใน และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพือเป็นขอ้ปฏิบตัิสาํหรับการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทั

ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระทาํผิด

ทางคอมพิวเตอร์ รวมทงัไดด้าํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และการป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายอยา่ง

ต่อเนือง โดยสรุปแนวปฏิบติัทีสาํคญัดงันี 
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- กาํหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลบั 

- ใหพ้นกังานใชสื้ออินเทอร์เน็ตเพอืประโยชน์ในการทาํงาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลทีไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรม

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 

- ใชอี้เมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีบริษทัอนุญาตตามขอ้กาํหนดและคาํแนะนาํการใชง้าน

อยา่งปลอดภยั เพอืประโยชน์ของบริษทัเท่านนั 

- ใชโ้ปรแกรมทีมีลิขสิทธิถูกตอ้งเท่านนั 

-  เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศให้มีความปลอดภยัตาม

ความจาํเป็นและเหมาะสม 

ตลอดปี 2560 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง

บริษทัตามขอ้กาํหนด หรือการใชข้อ้มูลภายในเพอืหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้นในทางมิชอบ 

9.5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) ประเภทของข้อมูลททีําการเปิดเผย 

ขอ้มูลทีเปิดเผย มีทงัขอ้มูลทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เป็นขอ้มูลรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 

(Periodic Report) และขอ้มูลทีเปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใหข้อ้มูลข่าวสารมีความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทันกาล และผูรั้บสารสามารถใชข้อ้มูลในการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดใ้นรอบปี 2060 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศสรุปได ้ดงันี 
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2) คุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของขอ้มูล หมายถึง ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได ้ขอ้มูลและสารสนเทศทีสาํคญัของบริษทัทีทาํการเปิดเผยมีทงัขอ้มูลทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน

ลกัษณะขอ้มูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทงัข้อมูลเชิงบวก และเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัให้ทราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อ

ประชาชนโดยทวัถึง การชีแจงกรณีทีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดาํเนินการเมือการซือขายหลกัทรัพยผิ์ดจากภาวะปกติ 

ไม่ทาํการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยบุคคลภายใน เป็นตน้ใน

ขณะเดียวกนัการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งไม่สร้างภาระค่าใชจ่้ายจนเกินไปให้แก่บริษทั และไม่ทาํให้บริษทัสูญเสียความสามารถ

ในการแข่งขนัดว้ยเช่นกนั ในส่วนรายละเอียดอืนๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผูส้อบบัญชีซึงมีความเห็นเกียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของ

คณะกรรมการตรวจสอบทีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศทีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัเป็นสิงสาํคญัทีจะส่งเสริมความเชือมนัและความมนัใจของผูล้งทุนและผูที้เกียวขอ้งอีกดว้ย 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดท้าํหนา้ทีกาํกบัดูแลและติดตามให้ผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบดาํเนินการตามทีกาํหนดไม่เพียงแต่การ

เปิดเผยสารสนเทศในระดบัขนัตาํทีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดเท่านนั แต่ยงัใหเ้นน้ความสาํคญัและความเสมอภาคของผู ้

ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกดว้ย 

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัใชช่้องทางการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั นอกจากนนัไดจ้ดั

ใหมี้เวบ็ไซต ์การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การส่งข่าวแก่สือมวลชน การพบนกัลงทุน

ในประเทศและในต่างประเทศ และกิจกรรมอืนๆ ดงัรายละเอียดทีปรากฏในประเภทของขอ้มูลทีทาํการเปิดเผยบริษทัไดใ้ห้

ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีสําคญั โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ทีกําหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยกําหนดหน่วยงานและ

ผูรั้บผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลในเรืองต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทงัพฒันาช่องทางการสือสารเพือให้ขอ้มูลทีเปิดเผยมี

คุณภาพ ดงันี 

 ผูรั้บผิดชอบการเปิดเผยขอ้มูล บริษทัได้กาํหนดผูมี้หนา้ทีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั

ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ 

รับผิดชอบการจดัทาํขอ้มูลทีเกียวขอ้งดงันี 
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หน่วยงาน การจดัทาํขอ้มูล/เอกสาร 

สาํนกังานเลขานุการบริษทั การจดัทาํเอกสารการเปิดเผยสารสนเทศผา่นระบบสือสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจดัทาํรายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-2) และเป็นผูป้ระสานงานกลั ตลท.และก.ล.ต. 

ฝ่ายประมวลบญัชี                                     

ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี 

การจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน และคาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน

และฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ การจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารแก่สือมวลชน และการจดัการแถลงข่าวของบริษทั 

ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ แบบรายงานขอู้ลประจาํปี (แบบ 56-1) และการจดัประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

4) ช่องทางการสือสาร 

บริษทัยึดหลกัการเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศทีสาํคญัของบริษทัอย่างทวัถึงและเท่าเทียมกนัผ่านช่อง

ทางการสือสารในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม มีลกัษณะครอบคลุมทงัการสือสารทางเดียวและการสือสารสองทาง โดย

ขอ้มูลทีทาํการเผยแพร่จดัทาํเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และทาํการเผยแพร่ออกไปพร้อมกนัผ่านระบบ

สืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มูล เวบ็ไซต์ของบริษทั (www.ratch.co.th) เพือขยายโอกาส 

เพิมความสะดวกในการเผยแพร่ขอ้มูล และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ในการสือสารกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูส้นใจ

ทวัไป และสาธารณชน การจดัการประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การพบนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลง

ข่าวผลประกอบการประจําไตรมาสและประจาํปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัให้แก่สือมวลชน การ

สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร การจดันิทรรศการ การนาํผูถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนัและนักวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ขา้เยียมชมกิจการ และ

การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัสือมวลชน เป็นตน้ 

5) งานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ “ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ”์ เป็นหน่วยงานประจาํทีมีหนา้ทีรับผิดชอบการติดต่อสือสาร

และให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทั กบัผูถื้อหุ้น           

ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทวัไป นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐทีเกียวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงการ

จดัทาํแผนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ซึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมในการดาํเนินงานอยา่งสมาํเสมอ โดยที

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงทีเกียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานให้ขอ้มูลเพิมเติมและชีแจงตอบขอ้

ซกัถามในการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทงัการพบนกัลงทุนทงัในประเทศและในต่างประเทศ สําหรับการติดต่อ

ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามทีอยูข่องบริษทั  ทางโทรศพัท์หมายเลข 0 2794 9841 

ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เวบ็ไซตข์องบริษทั ที www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที 

IR@ratch.co.th 

6) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทงัเปิดเผย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผูบ้ริหารแยกประเภท

ค่าตอบแทน นอกจากนีในรายงานประจําปีฉบับนียงัได้เพิมเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรของพนักงานไวด้้วย 

(รายละเอียดตามทีปรากฏในโครงสร้างการจดัการ) 
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9.6. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่บริการอืน 

บริษทั และบริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั บริษทั ราชบุรี   

อลัลายแอนซ์ จาํกดั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชันจาํกัด บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกัด บริษทั ราช           

โอแอนด์เอ็ม จาํกดั บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั บริษทั ซีเอ็นไบโอแมส จาํกดั บริษ ัพีบีไบโอแมส จาํกดั และบริษทั แอล

พีไบโอแมส จาํกดัไดบ้นัทึกค่าสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีทีผ่านมาเป็นจาํนวนเงินรวม 2,302,000 

บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จาํนวน 63,000 บาท) ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชีของบริษทัจาํนวน 850,000 บาท และ

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทีแต่ละบริษทัยอ่ยรับภาระเองจาํนวน 1,452,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จาํนวน 

63,000 บาท) 

นอกจากนี บริษทัไดมี้การจา้งกิจการทีเกียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นทีปรึกษาใน

ปี 2560 เพือวตัถุประสงค์เฉพาะ ซึงบริษทัไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายทางบญัชีในระหวา่งปีเป็นจาํนวน 8,553,000 บาท ทงันี 

การจา้งกิจการทีเกียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดัในการให้บริการอืน นอกเหนือจากงานสอบบญัชีนนั 

ไม่ก่อให้เกิดการขดักนัในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซึงจะไม่ทาํให้

ผูส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

9.7. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการดูแลปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษทัจึงได้

กาํหนดและประกาศนโยบายเกียวกบัผูถื้อหุ้น และให้มีการทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบตัิทีกาํหนดมาอยา่งต่อเนือง เพอืใหม้นัใจวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิขนัพนืฐานอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระและ/หรือเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิใน

การแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตงั ถอดถอนและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการ

แต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมทีมีนัยสาํคญัต่างๆ สิทธิในการจด

ทะเบียนเป็นเจา้ของหุน้ การเปลียนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น และสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารทีมีนยัสาํคญัอยา่ง

ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

1) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนด และให้ผูรั้บมอบฉันทะยืน

หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูที้ประธานกรรมการกาํหนดก่อนเขา้ประชุม 

2) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลยีนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น 

บริษทัมอบหมายให้บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD ) เป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพยข์องบริษทั ทาํหนา้ทีรับฝากหลกัทรัพยข์องบริษทั จดัเก็บ และดูแลขอ้มูลของผูถื้อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

และเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ผูถื้อหุ้นทีถือหลกัทรัพยข์องบริษทั เช่น การออกใบหลกัทรัพย ์ฝาก/ถอนใบหลกัทรัพย ์โอน/รับโอน

หลกัทรัพย ์และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น ซึงผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อกบั TSD ไดโ้ดยตรงที TSD Call 

Center โทร. 0 2009 9999 หรือสมคัรใชบ้ริการ Investor Portalซึงเป็นระบบบริการขอ้มูลผูถื้อหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตไดที้ 

http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html 



          สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 127  

3) สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทมีีนัยสําคญัของบริษัทอย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทันเวลา 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ เกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

และการปฏิบติัการใดๆ ทีเกียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้นและทนักาล โดยในรอบปี 2560 ไม่มีกรณีถูก

ลงโทษจากการไม่นาํส่งรายงานตามทีกฎหมายกาํหนดหรือนาํส่งล่าชา้แต่อยา่งใด 

ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

4) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรตามงบการเงินรวมหลงัหัก

เงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอืนๆ ทงันี ขึนอยู่กบักระแสเงินสดของบริษทั ซึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลตาม

นโยบายอยา่งต่อเนืองทุกปีนบัตงัแต่เริมดาํเนินกิจการจนถึงปัจจุบนัโดยในปี 2560 บริษทักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และรับเงินปันผล (Record Date) เมือวนัที 3 มีนาคม 2560 

และรวบรวมรายชือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เมือวนัที 6 มีนาคม 2560 เพือสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี 2560 วนัที 5 เมษายน 2560 และสิทธิไดรั้บเงินปันผลวนัที 27 เมษายน 2560 ซึงเป็นไปตามทีกฎหมายและ

ขอ้บงัคบับริษทัทีกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ โดยไดป้ระกาศโฆษณาคาํบอก

กล่าวจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ทงัฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาองักฤษเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ระหว่างวนัที 7-9 

เมษายน 2560 

เพือดูแลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดด้าํเนินการตรวจสอบและติดตามขอ้มูลการรับเงินปันผล

ของผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี พบวา่ยงัมีเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวนหนึงทีผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับ และไดติ้ดต่อผูถื้อหุ้น

จากฐานขอ้มูลนายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยส่งหนงัสือแจง้รายละเอียดสถานะเงินปันผลคา้งจ่ายและวิธีดาํเนินการเพือติดต่อ

ขอรับเงินปันผล และประสานงานเพือการออกเช็คเงินปันผลฉบบัใหม่กรณีตรวจสอบพบวา่เช็คสูญหายหรือหมดอาย ุการ

ดาํเนินการเพือโอนกรรมสิทธิการถือหุน้ และให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม 

นอกจากนี บริษทัไดเ้ชิญชวนและส่งแบบฟอร์มสมคัรใชบ้ริการโอนเงินปันผลเขา้บัญชีธนาคาร (e-

Dividend) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป ซึงปัจจุบนัพบวา่ผูถื้อ

หุน้มีแนวโนม้เปลียนมาใชวิ้ธีรับเงินปันผลแบบ e-Dividend เพิมมากขึน 

5) สิทธิในการแต่งตงั ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการบริษทันาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาเลือกตงักรรมการแทน

ตาํแหน่งทีว่างลงเนืองจากครบวาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีทุกครัง และพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นประจาํทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจดัการ 

6) สิทธิในการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการบริษทันาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นประจาํทุกปี 
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7) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมือวนัพุธที 5 เมษายน 2560 เพือส่งเสริมให้ผูถื้อ

หุน้ในฐานะเป็นเจา้ของกิจการไดเ้ขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจในเรืองสาํคญั รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปีโดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 

มาตรฐานการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขนัพืนฐานในการเขา้ร่วม

การประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงัไดดู้แลและอาํนวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้ในเรืองต่างๆ สรุปไดด้งันี 

 การดาํเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเรืองเพอืบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเพอืเขา้รับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ระหว่างวนัที 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัที 31 

ธนัวาคม 2559 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยบริษทัไดป้ระกาศหลกัเกณฑ ์วธีิการ และกระบวนการในการพิจารณาดาํเนินการ 

เพือใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั (เมือ

วนัที 31 สิงหาคม 2559) ปรากฏวา่เมือสินสุดระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุระเบียบวาระหรือเสนอชือ

บุคคลเขา้รับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

- แจง้กาํหนดวนั เวลา สถานทีประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง และ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละเรืองทีเสนอต่อทีประชุมอย่างครบถว้นและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบก่อน

เวลาเปิดทําการของ ตลท. ภาคเช้าของวนัที 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. โดยมติ

คณะกรรมการบริษทัในการประชุมเมือวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2560 เห็นชอบใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนั

พธุที 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิด์บอลรูม ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นสถานทีทีมีระบบขนส่งมวลชนทีผูถื้อ

หุน้สามารถเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก มีขนาดเหมาะสม สามารถบรรจุผูเ้ขา้ประชุมจาํนวนมาก 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบ

ชุดทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 35 วนัก่อน

วนัประชุม 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาเป็นการ

ล่วงหนา้ตงัแต่วนัที 14 มีนาคม 2560 ก่อนวนัประชุม 24 วนั เป็นไปตามขอ้กฎหมาย และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทีให้

บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และ 21 วนั ตามลาํดบั โดยใน

หนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานทีประชุม แผนทีแสดงสถานทีประชุม ระเบียบวาระการประชุมซึงได้

จัดเรียงลาํดับความสําคญั ขอ้มูลชีแจงความเป็นมา เหตุผลความจําเป็น และประเด็นสําคญัของแต่ละเรืองทีเสนอให้ที

ประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาเพืออนุมติั หรือเพือทราบ รวมทงัไดร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละเรืองไวอ้ย่าง

เพียงพอและชดัเจนครบทุกเรือง 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตงัแต่วนัที 14 มีนาคม 

2560 ก่อนวนัประชุม 24 วนั (ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัตามกฎหมาย) และไดส่้งใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัในวนัเดียวกนั 
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- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามและ/หรือขอ้คิดเห็นเพมิเติมในเรืองทีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระ

การประชุมและ/หรือขอ้เสนอแนะอืนทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญั

ผู ้ถือหุ้น โดยส่งกลับมาทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารมายังเลขานุการบริษัท หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง 

CS@ratch.co.th เพือบริษทัจะไดชี้แจงรายละเอียดหรือให้ขอ้มูลเพิมเติมในทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 โดย

บริษทัไดแ้จง้รายละเอียดดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เวบ็ไซตบ์ริษทั และแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นทีจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถามและ/

หรือขอ้เสนอแนะเป็นการล่วงหนา้มายงับริษทั 

- ประกาศโฆษณาคําบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ทังฉบับภาษาไทยและฉบับ

ภาษาองักฤษระหวา่งวนัที 24–26 มีนาคม 2560 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบับริษทั 

- แจง้รายละเอียดเกียวกบัหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการ

มอบฉนัทะ พร้อมคาํแนะนาํ รายชือกรรมการอิสระและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือบุคคลใดๆ ทีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบ

ฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพอืใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติในแต่ละเรือง 

  การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

- จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก

คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นสถานทีทีผูถื้อหุ้น

สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก สถานทีประชุมมีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับ

ผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอเริมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตงัแต่เวลา 12.00 น. (ก่อนเวลาเริมประชุม 2 

ชวัโมง) และเริมประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.10 น. ใชเ้วลาในการประชุมรวม 2.10 ชวัโมง โดยผูถื้อหุ้นที

เดินทางมาภายหลงัเริมการประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเนืองจนถึงเวลาเลิกประชุม ทงันี เพือ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุกเรืองหรือจะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเรืองก็ได้

โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุมเพือใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยูร่ะหว่างการ

พิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ 

- จดัสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นสาํหรับการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ โสตทศันูปกรณ์ที

ใช้ในการนาํเสนอต่อทีประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ทีบรรจุขอ้มูลเฉพาะของผูถื้อหุ้นแต่ละรายทีใชใ้นการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมและการนบัคะแนนเสียง ทาํให้การนบัคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยาํ โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได ้

- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแสดงตนเพอืเขา้ร่วมประชุมโดยพนกังานทีประธานกรรมการบริษทั

แต่งตงัซึงขนัตอนการตรวจสอบไม่ยุ่งยากซับซอ้น และเป็นไปตามรายละเอียดทีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญ

ประชุม 

- ประธานกรรมการทาํหนา้ทีประธานทีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั โดยเริมจากแจง้ให้ทีประชุม

ทราบองคป์ระชุม และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัทาํหนา้ทีจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม และแนะนาํกรรมการ 
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ฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฎหมายทีเขา้ร่วมในการประชุม เพือให้ขอ้มูลเพิมเติมและร่วมตอบขอ้ซักถามแก่ที

ประชุม 

- แจง้ให้ทีประชุมทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม 

เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้พึงปฎิบตัิ สาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนของ ตลท. เพือทาํความเขา้ใจให้ชดัเจน

อีกครังโดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัทีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง

การนบัคะแนนเสียง และการประกาศมติทีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม 

- จดัใหมี้บตัรลงคะแนนในทุกเรืองทีเสนอต่อทีประชุมซึงผูเ้ขา้ประชุมทุกคนไดรั้บเมือลงทะเบียน

เขา้ร่วมการประชุม วิธีการทีใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ใชก้ารยกมือหากไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง

เพือเจา้หนา้ทีของบริษทัไปรับบตัรลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode 

- จดัใหมี้ทีปรึกษากฎหมายซึงไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรืองต่างๆ เพือความ

โปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น ไดแ้ก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะทีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุม องค์ประชุม ผูมี้ส่วนได้เสียไม่ไดใ้ช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรงกบั

ขอ้บงัคบับริษทั และเป็นไปตามทีไดแ้จง้ต่อทีประชุมตลอดจนดูแลใหมี้การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทีเขา้ประชุมทุก

ราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตังกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผลจากมติทีประชุม และผลของการ

ลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 

- ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งขอ้มูลสําคญัเพิมเติมอย่าง

กะทนัหันในทีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพิมเรืองเพือพิจารณาลงมติหรือเปลียนขอ้มูลสาํคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหนา้ ทงันี เรืองทีนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

- ดาํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัทีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมทีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมโดยไม่มีการสลบัระเบียบวาระ เนืองจากคณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีถึงความสาํคญัและความจาํเป็นทีผูถื้อหุ้น

ตอ้งมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ จึงไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อ

หุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกครัง 

- ดาํเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยเริมจากประธานทีประชุมชีแจงความเป็นมา เหตุผล

ความจาํเป็น ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง และขอ้เสนอเพือพิจารณาอนุมตัิหรือเพือทราบต่อทีประชุมตามทีไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุ้นไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุมอยา่งครบถว้นและเพียงพอ หลงัจากนนัประธานทีประชุมไดใ้ห้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นซักถามอยา่งเหมาะสม 

จากนนัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัชีแจงจนเป็นทีเขา้ใจชดัเจนก่อนจะขอใหที้ประชุมลงมติโดยการออก

เสียงลงคะแนน 

- แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตงักรรมการและการพิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการออกจากกนั และจดัให้ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ

ไวต้รวจสอบและอา้งอิงเพอืความถูกตอ้งและโปร่งใส 

- กาํหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนทุกครังสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย 

โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง 

- ประกาศให้ทีประชุมทราบรายละเอียดของมติทีประชุมในระเบียบวาระนนัๆ ภายหลงัการนับ

คะแนนเสียงเสร็จสินทุกครัง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” 
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- กาํหนดให้มีระเบียบวาระการพิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) เพือเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเสนอเรืองเพือพิจารณาเพิมเติมนอกเหนือจากเรืองทีคณะกรรมการบริษทับรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม ซึง

ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดวา่ เรืองทีจะเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติในการพิจารณาเรืองอืนๆ ไดจ้ะตอ้งเสนอ

โดยผูถื้อหุ้นทีมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้ทงัหมดของบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรืองอืนๆ เพือพิจารณาลงมติ มีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเกียวกบั

กิจการของบริษทัทีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านนั 

- ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นทีมาประชุมดว้ย

ตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะรวมจาํนวน 1,259 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 67.36 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดครบเป็น

องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยประธานกรรมการทาํหนา้ทีประธานทีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั 

- คณะกรรมการบริษทัทงัคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น

ครบทุกคนหรือร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 การดาํเนินการภายหลงัเสร็จสินการประชุมผู้ถือหุ้น 

- แจง้มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ทนัทีหลงั

เวลาปิดทาํการของ ตลท. ภาคเยน็ของวนัที 5 เมษายน 2560 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรืองแยกประเภท

คะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ“งดออกเสียง” พร้อมแสดงสดัส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน 

- จดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานุการบริษทั ซึงมีสาระสําคญัในแต่ละ

เรืองทีเสนอต่อทีประชุม สรุปประเด็นสําคญัของขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นและคาํชีแจงของคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย

บริหารขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิมเติมของผูเ้ขา้ประชุม รวมทงัมติทีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และ

สัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรืองไวอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 

- แจง้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทั

เมือวนัที 18 เมษายน 2560 (ก่อนเวลาทีกฎหมายกาํหนด: ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น) เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อ

หุ้นได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมครังต่อไป ปรากฏว่าภายหลงัการเผยแพร่รายงานการประชุมบน

เวบ็ไซตข์องบริษทั ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้แกไ้ข เพมิเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

- นําส่งรายงานการประชุมซึงประธานทีประชุมลงนามรับรองแลว้ให้ ตลท. ก.ล.ต. และนาย

ทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพือตรวจสอบและอา้งอิง ตงัแต่วนัที 18 เมษายน 2560 (ก่อนเวลาทีกฎหมายกาํหนด: 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

- จดัให้มีแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมเกียวกบัคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงาน

ประจาํปี การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํรายงานการประชุม และได้รวบรวม

ขอ้เสนอแนะเพือใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการและผูถื้อหุน้มากยงิขึน 

- ไดค้ะแนนการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 จากสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทยร้อยละ 96 สูงกวา่คะแนนเฉลียที 91.97 โดยในปี 2560 เป็นปีแรกทีใชเ้กณฑป์ระเมินทีปรับปรุงใหม ่
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9.8. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกวา่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยหรือ 

ผูถื้อหุ้นสถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยมีการปฏิบติัทีเป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษทักาํหนดให้ใชช่้องทางเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั

และกาํหนดผูท้ําหน้าทีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และรอง

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ นอกจากนี ยงัจัดให้มีช่องทางติดต่อสือสารเพิมเติมผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และหน่วยงานที

รับผิดชอบ อาทิ สาํนกังานเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ เพือให้ผู ้

ถือหุ้นเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

2) การจัดทําเอกสาร 2 ภาษา บริษทัจัดทําข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทังภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท.หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุมรายงานการ

ประชุม การแจง้ข่าวแก่สือมวลชน และขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพอืใหผู้ถื้อหุ้นทงัชาวไทยและต่างชาติเขา้ถึงขอ้มูลของ

บริษทัไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอ

ชือบุคคลเพือเป็นกรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

และ/หรือเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพอืเขา้รับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของ

บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํ ปี2560 เป็นการล่วงหน้าระหวา่งวนัที 1 กนัยายน 2559 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 

2559 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

กระบวนการในการพจิารณา และช่องทางการเสนอเรืองไวอ้ยา่งชดัเจนผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัตงัแต่วนัที 31 สิงหาคม 

2559 เมือสินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีการเสนอเรืองหรือชือบุคคลดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

4) การมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าประชุมแทน บริษัทจัดทาํหนังสือมอบฉันทะส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชุม 3 แบบ ตามทีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อ

หุน้ทีไม่สะดวกหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเองให้สามารถมอบอาํนาจให้บุคคลอืนเขา้ประชุมและออก

เสียงในทีประชุมแทนได ้ประกอบดว้ย 

 แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉันทะแบบทวัไป 

 แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉันทะทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นหนงัสือมอบฉันทะทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ทงันี ผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะทงั 3 แบบ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กช่องทาง

หนึงหรือผูถื้อหุ้นจะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบอืนหรือจดัทาํขึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ไดใ้นการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 บริษทัไดเ้สนอชือกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมขอ้มูลของ

แต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเรืองทีบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม เพือเป็นทางเลือกให ้   

ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนไดซึ้งมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้

ร่วมประชุมแทนจาํนวน 184 ราย และมอบฉันทะให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทนจาํนวน 12 ราย 
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5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริษทักาํหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถื้อหุ้นสําหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการ

ลงคะแนนเสียง และมีทีปรึกษากฎหมายซึงเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเฉพาะระเบียบวาระการเลือกตงั

กรรมการไดแ้ยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบไวต้รวจสอบและอา้งอิงเพือความ

ถูกตอ้งและโปร่งใส 

6) การเพมิเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 บริษทัไม่

มีการบรรจุเรืองเพมิเติมในระเบียบวาระเนืองจากคณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นทีวา่ผูถื้อหุ้น

ตอ้งมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ จึงยึดถือหลกัการทีจะไม่มีการเสนอเรืองใดๆ ทีไม่ได้บรรจุไวใ้น

ระเบียบวาระการประชุมเพิมเติมจากทีได้แจ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุม หากผูถื้อหุ้นมีความจําเป็นก็สามารถเสนอใน

ระเบียบวาระเรืองอืนๆเพอืพิจารณาไดโ้ดยปฏิบตัิตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษทั 

9.9. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

1) นโยบายเกยีวกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัยึดหลกัการ “ส่งเสริมกาํกบัดูแลให้มนัใจว่าสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆอาทิ          

ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ เจา้หนี พนัธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชนทีบริษทัตงัอยู่ ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยดี”

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัเกียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ไดมี้การทบทวน 

และปรับปรุงจรรยาบรรณบริษทัเพอืใชเ้ป็นกรอบขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดยไดป้ระกาศและเผยแพร่ใหผู้เ้กียวขอ้งไดท้ราบอยา่งทวัถึงผ่านช่องทางต่างๆ และเวบ็ไซตข์อง

บริษทั สรุปไดด้งันี 

การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้น 

 ดาํเนินธุรกิจเพอืสร้างความเติบโต ผลกาํไร และผลตอบแทนทีดีต่อผูถื้อหุ้น 

 ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ซือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกนั 

 เคารพสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอ เท่าเทียม และทวัถึง 

 ติดตามกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกียวกบัผูถื้อหุ้นในการไดรั้บสิทธิ

ขนัพืนฐานและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีมี

คุณภาพ การส่งเสริมให ้   ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพือให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรือง

สาํคญั รับทราบการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ 

และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร จดัให้มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูล

ภายในเพือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
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การปฏบิตัต่ิอพนักงาน 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงาน อาชีวอนามยั และความปลอดภัยในการ

ทาํงานทีดี 

 ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเนืองทวัถึง 

 บริหารจดัการระบบค่าตอบแทน และสวสัดิการทีเหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกบับริษทัชนันาํ

ทวัไป 

 แต่งตงั โยกยา้ย ใหร้างวลั และลงโทษดว้ยความเสมอภาค เทียงธรรม 

 พนกังานสามารถร้องเรียนในกรณีทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการทีกาํหนด 

 ติดตามกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกียวกบัพนกังาน 

การปฏบิตัต่ิอชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และใหค้วามสาํคญัในการสือสาร 

 สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟืนฟขูนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน และพฒันาคุณภาพสงัคม 

 สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟืนฟคูุณภาพสิงแวดลอ้ม 

 ดาํเนินธุรกิจบนพนืฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดลอ้ม 

การปฏบิตัต่ิอลูกค้า 

 ผลิตและส่งมอบสินคา้และบริการทีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

 รับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้งือนไขในเวลาทีเหมาะสม 

 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

 จดัระบบและกระบวนการใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเกียวกบัสินคา้และบริการ และดาํเนินการอยา่งดี

ทีสุด 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กับลูกคา้ รวมทงัตอ้งปฏิบัติตาม

เงือนไขการคา้อยา่งเคร่งครัด 

การปฎบัิตต่ิอเจ้าหน ี

 ปฏิบตัิตามเงือนไขทีมีต่อเจา้หนีอยา่งเคร่งครัด 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัเจา้หนี 
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 ใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงัในการแกปั้ญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ทีไม่สุจริตในการคา้

กบัเจา้หนี 

 รายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสมาํเสมอ 

 แจง้ให้ทราบล่วงหนา้กรณีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขได ้เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏบิตัต่ิอคู่ค้า/ผู้จดัหาสินค้า 

 ยดึหลกัประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง 

 ใหโ้อกาสแก่คู่คา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

 มีหลกัเกณฑก์ารประเมิน คดัเลือกคู่คา้ และรูปแบบสญัญาทีเหมาะสมเป็นสากล 

 มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสญัญาและเงือนไขอยา่งครบถว้น 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ของบริษทั 

 แจง้ให้ทราบล่วงหนา้กรณีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขได ้เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 ปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาและหลกัสากลของการแข่งขนัทีดี 

 ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการทีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

 ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยปราศจากมูลความจริง 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ 

 ปฏิบตัิตามเงือนไขทางการคา้อยา่งเคร่งครัด 

การปฏบิตัต่ิอพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

 ใหค้วามช่วยเหลือทางธุรกิจในลกัษณะทีเอืออาํนวยผลประโยชน์ซึงกนัและกนั โดยคาํนึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทัและอยูบ่นพนืฐาน 

 ผลตอบแทนทีเป็นธรรมทงัสองฝ่าย 

 ให้ขอ้มูลทีเป็นจริง รายงานทีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาตงัอยู่บนพืนฐานของความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ 

การปฏบิตัต่ิอภาครัฐ 

 สนับสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ และปฏิบติัตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกาํกบั

ดูแลทีเกียวขอ้ง 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
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2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยดึหลกัการปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายแรงงานและนาํเขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงาน

ตงัแต่ปี 2556 ซึงสอดคลอ้งกับอนุสัญญาหรือข้อกาํหนดขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 

Organization: ILO) เป็นพนืฐานในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสามกลุ่ม ไดแ้ก่ พนักงาน ชุมชน และคู่คา้ โดยบริษทัไดใ้ช้

แนวทางนีในการดูแลและคุม้ครองพนักงาน รวมทงัการจ้างงานซึงครอบคลุมถึงการจ้างงานในทอ้งถิน สําหรับชุมชน 

บริษทัเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชนรวมทงัดูแลความปลอดภยัแก่ชุมชนอยา่งต่อเนืองจึงมีการสือสารระหว่าง

กนัในรูปแบบต่างๆ อยูต่ลอดเวลา ทางดา้นคู่คา้ บริษทัมุ่งเนน้ความเป็นธรรมในการปฏิบตัิต่อแรงงานของคู่คา้ ดงัจะเห็นได้

จากการบรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชนไวใ้นค่านิยมองค์กร “Happiness” การกาํหนดแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมุนษยชนไวใ้น

จรรยาบรรณบริษทั และการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานได้ทราบ ถือปฏิบติั และ

ตระหนกัถึงความยงัยนืของบริษทั เนืองจากการเผชิญความเสียงดา้นสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชือมนัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียและภาพลกัษณ์ของบริษทัได ้

3) การบริหารความเสียง 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการบริหารความเสียงโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงั “คณะกรรมการ

บริหารความเสียง” เป็นผูรั้บผิดชอบ และกาํหนดให้มีการพิจารณาและดาํเนินการอย่างรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั 

รวมถึงจดัใหมี้มาตรการป้องกนัหรือเยยีวยาผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆโดยคณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดและประกาศเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเสียง” ผ่านช่องทางการสือสารภายใน และเวบ็ไซตบ์ริษทั สรุปได้

ดงันี 

นโยบายการบริหารความเสียง 

 ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเสียง 

 ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหาร ความเสียงทีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพยีงพอ 

 ใหมี้การวดัผลความเสียงทงัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 ใหมี้การกาํหนดเพดานความเสียง และกาํหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเสียงทีเป็นสญัญาณเตือนภยั

(Warning Sign) 

 ใหมี้ระเบียบการปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

แนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสียง  

กาํหนดใหมี้การระบุปัจจยัเสียง กาํหนดมาตรการในการจดัการ และควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดบัที

ยอมรับได ้โดยมีการทบทวนและประเมินผลดา้นการบริหารความเสียง เพือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยใหค้วามสาํคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติต่างๆ เพือให้สามารถ

ปรับเปลียนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ย่างทนัท่วงที และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัทราบตามลาํดบัเป็นประจาํทุกไตรมาส (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

โครงสร้างการจดัการ และปัจจยัความเสียง) 
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4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมนัในความรับผิดชอบต่อ

สังคมและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึงสอดคล้องกับนโยบายและ

เจตนารมณ์ของบริษทัทีมุ่งมนัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยไดเ้ขา้ร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: “CAC”)  ตงัแต่ปี 2559 

เพือให้มนัใจวา่บริษทัมีความแน่วแน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

และจะไม่เกียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทงัทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินธุรกิจกบัภาครัฐ

หรือภาคเอกชน และห้ามบุคลากรทุกคนของบริษทัตงัแต่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานเรียกรับ ดาํเนินการ

หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย กรอบการดาํเนินการต่อตา้น

การทุจริต และการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทงัไดก้าํหนดหน้าทีความรับผิดชอบ

แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานของผูเ้กียวขอ้งอยา่งเหมาะสมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และใชเ้ป็นแนวทางการ

ปฏิบตัิทีชดัเจนในการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพอืนาํพาองคก์รไปสู่การพฒันาและดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งยงัยนื โดยไดมี้การสือสารให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดผา่นช่องทางการสือสารต่างๆ อยา่ง

เหมาะสม ภายใตก้ารกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ในฐานะผูน้าํองคก์ร ทีจะตอ้งแสดงบทบาทและจุดยืนในการต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชนัใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชนเกิดความเชือมนัต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษทั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

1. จดัใหด้าํเนินการส่งเสริมวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั 

2. จดัใหด้าํเนินการกาํหนดหลกัการ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบติัทีชดัเจนสาํหรับการดาํเนิน

ธุรกิจ 

3. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในดา้นความเสียงจากการทุจริตและคอร์รัปชนั 

4. จดัให้ดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสอบ และการกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งเหมาะสม 

5. ให้มีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติและการบริหารความเสียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

การบริหารจดัการความเสียงด้านการทุจริต 

 มาตรการในการป้องกนัการทุจริต 5 กิจกรรมหลกั 

1. การประเมินความเสียงด้านการทุจริต กาํหนดให้มีการระบุความเสียง วิเคราะห์ผลกระทบ 

โอกาสและความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการทีเหมาะสมเพอืลดความเสียงดา้นการทุจริต 
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2. การจดัทาํ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบ คําสัง และจรรยาบรรณบริษัท อยา่งสมาํเสมอ

และสือสารให้ผูป้ฏิบตัิงานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและวธีิการในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของบริษทัอย่าง

เคร่งครัด 

3. การสือสารและอบรม ให้จัดทําแผนการสือสารและการจัดอบรมประจาํปี ช่องทาง ความถี 

เนือหาและการดาํเนินการเพือให้เกิดประสิทธิผลทังต่อภายในและภายนอกองค์กรโดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูป้ฏิบัติงาน

ตระหนกัถึงความสาํคญั การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตของบริษทั ความโปร่งใสและความมุ่งมนัใน

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัในทุกระดบั เพอืสือสารไปยงัพนัธมิตรธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ปี 2560 ไดด้าํเนินการจดัอบรมหลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ครอบคลุมเนือหา

หลกั ไดแ้ก่ ความรู้ทวัไปเกียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชนั การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั การใหแ้ละรับของขวญัและ

ของทีระลึก การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพอืการกุศล และให้เงินสนบัสนุน การเลียงรับรอง การบริหารความเสียง

ดา้นทุจริต และการแจง้เบาะแสการทุจริตและมีการทดสอบและประเมินความตระหนกัรู้และความเขา้ใจ และยึดถือปฏิบติั

เกียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งถูกตอ้งผา่นระบบ e-learning ระหวา่งวนัที 1-30 พฤศจิกายน 2560 มีผูผ้่าน

เกณฑร้์อยละ 89 นอกจากนี ไดด้าํเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจง้หนงัสืออย่างเป็นทางการเกียวกบันโยบายและแนว

ปฏิบตัิการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนัไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

4.  การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้างและก่อนการเริมสัญญา

หรือธุรกรรมระหว่างกนั โดยการดาํเนินการจะตอ้งกระทาํภายใตก้ารไดรั้บการยนิยอมและเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

5. การควบคมุภายใน ใหทุ้กหน่วยงานของบริษทักาํหนดขนัตอนการทาํงานและการควบคุมภายใน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร แบ่งแยกหนา้ทีรับผิดชอบในทุกขนัตอนอยา่งชดัเจน และมีการทบทวนปรับปรุงอยา่งสมาํเสมออย่าง

นอ้ยปีละครัง 

 การตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัตติาม 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. กาํหนดกลไกการแจง้เหตเุบาะแสและการรายงานการทุจริตอยา่งชดัเจน จดัให้มีช่องทางการแจง้

เบาะแสเกียวกบัการทุรจิต โดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน เพือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ให้ถูกทาํร้ายหรือข่มขู่ ในภายหลงั การ

ร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

2. กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัใน

แต่ละดา้นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. กาํหนดให้คณะทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทาํหนา้ทีติดตามกาํกบัดูแล รวบรวมผลการ

ประเมินความเสียงด้านการทุจริต และติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสียง และรายงานให้ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ  

คณะกรรมการหรือหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งรับทราบอยา่งสมาํเสมอ  

คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลและสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชนั ผา่นฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ ซึงครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ สรุป

ไดด้งันี 
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1. สอบทานนโยบาย ขนัตอนการบริหารจดัการความเสียงดา้นการทุจริต รวมถึงการประเมินความ

เพียงพอของการควบคุมภายในเพอืป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัทีอาจจะเกิดขึน 

2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบภายในและการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้ครอบคลุมดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพือให้มนัใจวา่มีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษทัอย่างเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล 

3. สอบทานการต่อตา้นการทุจริตในดา้นนโยบายการสือสารและอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึง

บุคคลภายนอกและผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัการต่างๆ 

4. สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบ คาํสงั และจรรยาบรรณบริษทัวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนั การใหแ้ละรับของขวญัและของทีระลึก เงินบริจาคเพือการกุศล และเงินสนับสนุน ค่ารับรอง การบริหารความ

เสียงดา้นการทุจริต เป็นตน้ 

5.  กาํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปีเพอืสอบทานการบริหารความเสียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัของ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรการทีกาํหนด 

ในปี 2560 ไม่พบประเด็นการกระทาํผิดดา้นการทุจริตหรือการทาํผิดดา้นจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณี

ทีกรรมการหรือผูบ้ริหารลาออกเนืองจากประเด็นเรืองการกาํกบัดูแลกิจการแต่อยา่งใด 

5) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษทัไดจ้ดัช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็นผูป้ฏิบตัิงาน

หรือบุคคลภายนอกทีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเสียงทีจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานของบริษทั หรือจากการ

ปฏิบตัิหนา้ทีของผูบ้ริหารและพนกังาน เกียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีส่อ

ถึงการทุจริตคอร์รัปชนั โดยสามารถสอบถาม ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสเกียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชนัผ่านช่องทางใด

ช่องทางหนึงทีสะดวกหรือเหมาะสม ดงัต่อไปนี 
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 กระบวนการดาํเนินการเมือได้รับข้อร้องเรียน 

1. ผูรั้บเรืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดว้ยตนเอง

หรือมอบหมายใหบุ้คคลทีมีความเหมาะสมดาํเนินการ 

2. นาํเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวน 

3. คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งโดยการสมัภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร 

4. คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพือพิจารณาขนัตอนและวิธีการจัดการที

เหมาะสม 

5. คณะกรรมการสอบสวนกาํหนดมาตรการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายให้กับผูที้ไดรั้บผลกระทบและ

รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพอืรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 

6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลพัธ์ใหผู้ร้้องเรียนทราบ กรณีผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

สาํหรับภายในองคก์ร บริษทัไดก้าํหนดแนวทางและกระบวนการร้องทุกข์ของพนกังานทีเห็นวา่มีการปฏิบติัที

ไม่เป็นธรรม รวมทงัการคุม้ครองผูร้้องทุกขไ์ม่ใหถู้กเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือพยานหลกัฐาน

เกียวกบัการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผูพ้ิจารณาคาํร้องทุกข์ดว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษทัไวใ้น

ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลหมวดการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์วด้ว้ย 

นอกจากนี บริษทัยงัจดัช่องทางการสือสารอืนๆ สาํหรับรับแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพอืการปรับปรุงและพฒันาบริษทัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือติดต่อเลขานุการบริษทัหน่วยงาน

ประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรืออาจใชช่้องทางอืนทีเห็นว่าเหมาะสม

อยา่งใดอยา่งหนึง 

 

6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนและบุคคลทีเกียวขอ้งตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ส่งใหเ้ลขานุการ

บริษทัจดัเก็บ และจดัส่งสาํเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปีและรายงานเพิมเติม

ทนัทีทีมีการเปลียนแปลง เพอืใหข้อ้มูลการมีส่วนไดเ้สียเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ สําหรับเป็นขอ้มูลแก่คณะกรรมการบริษทัใน
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การพจิารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียซึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการทาํธุรกรรมของบริษทัทีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และทาํใหส้ามารถตดัสินใจเพอืประโยชน์ของบริษทัโดยรวม 

7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดและประกาศนโยบายเกียวกบัสงัคมและสิงแวดลอ้ม เพอืเป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสําคญัในการสือสารการ

สนับสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน 

และสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟืนฟคูุณภาพสิงแวดลอ้มมาอยา่งต่อเนือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการดาํเนินการในทุกกระบวนการ

และช่วงเวลาของการพฒันาและดาํเนินโครงการของบริษทั กล่าวคือ ในช่วงการพฒันาโครงการไดมี้การศึกษารายละเอียด

ขอ้มูลเบืองตน้ทางดา้นเทคนิคควบคู่ไปกบัการศึกษาขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน 

เพือจดัทาํแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและขอ้มูลหลกัในการสือสารของโครงการ การจดักิจกรรมเสริมสร้างความ

เขา้ใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรืองต่างๆ ภายใตข้อ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ และ

หน่วยงานกาํกับดูแลทีเกียวขอ้ง ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสือสารทําความเข้าใจให้ความรู้ เกียวกับการ

ดาํเนินงาน และนโยบายการดาํเนินงานของบริษทักบัชุมชนอยา่งต่อเนือง จนถึงช่วงทีโครงการมีการดาํเนินงานแลว้ก็ยงัคงมี

การติดต่อสือสารอย่างใกลชิ้ด และสมาํเสมอกับชุมชน มีการรับฟังขอ้เสนอแนะเพือพฒันาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากนี ยงัมีการดําเนินการทีสําคัญ ได้แก่ การจัดให้มี “คณะกรรมการผูต้รวจการสิงแวดล้อม

โรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากชุมชน ผูน้าํชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน และจงัหวดั ทาํหนา้ทีในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัแกไ้ข

และลดผลกระทบสิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าราชบุรีตามทีระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม และเป็น

องคก์รกลางในการติดต่อประสานงานกบัโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริงปัญหาหรือประเด็นทีอาจเป็น

ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากชุมชน ซึงเป็นช่องทางสาํคญัอีกทางหนึงในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีระบบ และต่อเนือง 

8)  การทาํรายการทมีีหรืออาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเรืองการมีส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบไดไ้วใ้นระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัวา่ ในการออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริษทักรรมการ

ซึงมีส่วนได้เสียในเรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ซึงได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัมาโดยตลอด ทงันี โดยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัใน

การกาํหนดมาตรการในการจดัการและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมถึงการกาํกบัดูแลการดาํเนินการต่างๆ ให้

เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผล รวมทงัใหมี้การปฏิบติัและการเปิดเผยขอ้มูลทีถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งเพอื

ประโยชน์โดยรวมของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั โดยการพิจารณากลนักรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบั

ดูแลให้การเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย

โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทงัในดา้นราคาและเงือนไขทีปฏิบตัิเช่นเดียวกนัหากทาํรายการกบัธุรกิจทวัไปอืนๆ และให้

มีการเปิดเผยการเขา้ทาํรายการให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง และเพือความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 
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คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัการทาํรายงานเกียวโยงกนัทีเป็นรายการธุรกิจปกติ

หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะโดยทวัไป ในวงเงินไม่เกินครังละ 30 ลา้น

บาทและให้รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส ทงันีเป็นไปตามมาตรา 

89/12 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ความพยายามทีจะแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผ่านภาคีความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศทงัการตงัเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (Sustainable Development Goals หรือ 

SDGs) เพือเป็นกรอบให้ประเทศภาคีนาํไปดาํเนินการ ซึงประเทศไทยไดข้านรับและมีการกาํหนดแผนงานและเป้าหมายไว้

ชดัเจนเป็นปัจจยัทีมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั นาํไปสู่การปรับกระบวนทศัน์ของบริษทั และคาํนึงถึงประเด็นการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายด้านการพฒันาอย่างยงัยืนมากขึน ทงันีบริษทัไดก้ารกาํหนดเป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจกของโรงไฟฟ้า และมุ่งมนัทีจะตอบสนองต่อเป้าหมายที 12 เกียวกบัการบริโภคและการผลิตทียงัยืน และเป้าหมายที 

13 การรับมือกบัสภาพภูมิอากาศเป็นลาํดบัแรกเพราะก่อให้เกิดประโยชน์ทงัทางตรงและทางออ้มกบัสังคมและสิงแวดลอ้ม

โดยรวม 

บริษทัเล็งเห็นว่า แนวโน้มดังกล่าวยงัส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงฉับพลนัของเทคโนโลยี หรือนวตักรรมใหม่ๆที

กดดนัภาคธุรกิจ รวมทงับริษทั ทาํให้ตอ้งปรับโมเดลการทาํธุรกิจ ซึงบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับแผนธุรกิจดว้ยการขยาย

ขอบเขตการลงทุนในธุรกิจทีอยูใ่นบริบทความเชียวชาญของบริษทั นอกเหนือธุรกิจผลิตไฟฟ้า และยึดแนวทางการพฒันาอยา่ง

ยงัยนืมาเป็นกรอบดาํเนินงานและปฏิบตัิทวัทงัองคก์รและบริษทัยอ่ยดว้ย 

วางกรอบลดก๊าซเรือนกระจก 

ในปี 2560 บริษทัไดว้างแนวทางการตงัเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษทั โดยวิธีกาํหนดปริมาณความเขม้ขน้

ของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าต่อหนึงหน่วยไฟฟ้า รวมทงัการดาํเนินงานเพือลดก๊าซเรือนกระจก ซึงอยู่ในขนัตอน

ศึกษาความสมเหตุสมผลของเป้าหมายและรายละเอียดแผนงาน 

บริษทัยงัตงัเป้าหมายเพมิกาํลงัผลิตจากพลงังานทดแทนในปี 2560 ใหถึ้ง 10% ของเป้าหมายกาํลงัผลิตติดตงัตามการถือ

หุ้นรวม 7,500 เมกะวตัต์ ซึงบริษทั สามารถดาํเนินการได ้676.50 เมกะวตัต์ คิดเป็น 9.2% เพราะสัดส่วนการลงทุนโครงการ

โรงไฟฟ้าเชือเพลิงฟอสซิลมีมากกวา่ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดว้างเป้าหมายระยะยาวทีจะเพิมกาํลงัผลิตจากพลงังานทดแทนให้

ได ้20% ของกาํลงัผลิตติดตงัเป้าหมาย 10,000 เมกะวตัต ์ในปี 2566 ใหส้าํเร็จ 

นอกจากนี บริษทัยงัมีแผนงานทีจะให้โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึงเป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตยโ์ดยติดตงับนพืนผิวนาํในอ่างเก็บนาํโรงไฟฟ้าราชบุรี กาํลงัผลิต 2 เมกะวตัต์ เพือลดการซือไฟฟ้าจาก

ภายนอก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการนีจะเริมก่อสร้างและจ่ายไฟในปี 2561 

การดําเนินการข้างต้นนีได้ตอบสนองเป้าหมายที 13 ว่าด้วยการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพือต่อสู้กับสภาวะการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ซึงบริษทั จะมุ่งหนา้พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนทุกกิจกรรมทีจะนาํไปสู่การลด

ก๊าซเรือนกระจกอยา่งต่อเนือง 
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สิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

การจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีการปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและสามารถรักษาเกณฑ์

มาตรฐานทีกาํหนดไดเ้ป็นอยา่งดี อนัเป็นผลมาจากการดูแลรักษาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตลอดจนความพยายามลดการใช้

เชือเพลิงและการใชน้าํในกระบวนการผลิตอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรี ในปี 2560 ไดป้รับเปลียนระบบควบคุม

คุณภาพนาํหล่อเยน็เพอืเพมิรอบการใชน้าํซาํให้มากขึน ซึงแสดงถึงความมุ่งมนัของบริษทัทีจะผลิตพลงังานไฟฟ้าทีเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้มตอบสนองเป้าหมายการพฒันาอยา่งยงัยนืขอ้ที 12 วา่ดว้ยการบริโภคและการผลิตทียงัยนืดว้ย 

ความปลอดภยัในการทาํงาน ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดทีบริษทั มุ่งมนัให้เป็น Zero Accident โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าทีมีอายุ

การใชง้านมากกวา่ 10 ปี และในช่วงของการซ่อมบาํรุงทีมีผูป้ฏิบติังานจากบริษทัคู่คา้เขา้มาร่วมทาํงานดว้ย สําหรับโรงไฟฟ้า

ราชบุรีได้เพิมมาตรการให้ผูบ้ริหารประชุมกับผูป้ฏิบัติงานของคู่คา้เพือสร้างความตระหนักและกาํชับให้ทุกคนใส่ใจการ

ป้องกนัความเสียงในงานของตนเองและดูแลเพือนร่วมงานดว้ย ส่วนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีถือเป็นความภมิูใจของบริษทั เพราะ

เป็นตน้แบบการจดัการดา้นความปลอดภยัจนไดรั้บรางวลั The Ecomagination Award ระดบั Gold ของบริษทั เจนเนอรัล อิเล็ค  

ทริค ซึงเป็นผูใ้หบ้ริการเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี สาํหรับในปี 2560 เป็นเรืองน่ายินดีทีไม่มีเหตุการณ์ที

ส่งผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน ผูป้ฏิบติังานจากภายนอกแต่อยา่งใด 

ประโยชน์ร่วมต่อชุมชนและสังคม 

ความไวว้างใจและการยอมรับของชุมชนโดยรอบกิจการ และสังคมโดยรวม เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเติบโตขององค์กร 

บริษทัจึงให้ความสําคญักบัการสือสารสร้างความเขา้ใจกบัชุมชนเพือให้เกิดความไวว้างใจระหว่างกนั อีกทงัเปิดโอกาสให้

ชุมชนเขา้มาร่วมติดตาม การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า ซึงหลายแห่ง มีการตงัคณะกรรมการร่วมระหวา่งชุมชน ภาคประชาสังคม 

หน่วยงานภาครัฐ และโรงไฟฟ้า นอกจากนี ยงัมีการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนในดา้นต่างๆ ในปี 2560 บริษทัไดใ้ช้

งบประมาณเพือส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคม เป็นจํานวนเงิน 50.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.81% ของกําไรสุทธิ 

นอกเหนือจากภาษีทีชาํระตามกฎหมายเป็นเงิน 1,346 ลา้นบาท 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร 

จากแผนธุรกิจทีปรับเปลียนให้สอดรับกบัแนวโน้มของโลกตามทีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัไดน้ําเครืองมือการบริหาร

จดัการหลายอยา่งเขา้มาใชเ้พอืยกระดบัความเป็นเลิศขององคก์ร ตงัแต่การประเมินองคก์รสมรรถนะสูงหรือ High Performance 

Organization เพอืวเิคราะห์สถานะดา้นต่างๆ ขององคก์รเทียบกบัมาตรฐานองคก์รสมรรถนะสูงในประเทศและต่างประเทศ ซึง

ช่องว่างทีพบไดด้าํเนินการจดัทาํแผนงานและจะเริมนาํมาปฏิบติัในปี 2561 อีกทงัมีการสํารวจความผูกพนัของพนักงาน ซึง

ดาํเนินการเป็นปีแรกและตงัใจทีจะยกระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัของพนกังานใหเ้ทียบเท่าระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

เพือตอบสนองแผนงานขยายธุรกิจและโมเดลธุรกิจทีกาํลงัเปลียนแปลงไปสู่การขบัเคลือนดว้ยดิจิตอลและนวตักรรม 

บริษัทได้เริมกระตุน้และส่งเสริมแนวคิดการสร้างนวตักรรมองค์กรด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกียวกับแนวคิด Design 

Thinking ใหก้บัคณะกรรมการผูบ้ริหารและทีมงานวศิวกรทีเกียวขอ้ง ซึงจะเป็นกาํลงัสาํคญัขององคก์รในการบุกเบิกธุรกิจใหม่

ของบริษทั 
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การเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

บริษทัยงัคงมุ่งมนัทีจะเพิมมูลค่ากิจการตามแผนยทุธศาสตร์ 10 ปี (ปี 2556-2566) โดยมีเป้าหมายเพิมกาํลงัผลิตติดตงั

ตามการถือหุ้นใหถึ้ง 10,000 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า (รวมการลงทุนธุรกิจอืนนอกภาคผลิตไฟฟ้า) ในปี 2560 บริษทั มีการลงทุนใหม่

และสามารถเพิมกําลังผลิตติดตงัเป็น 7,380 เมกะวตัต์เทียบเท่า โดยเป็นกาํลังผลิตทีลงทุนในปีนี 5 โครงการ รวม 510.39              

เมกะวตัต ์สาํหรับกาํลงัผลิตส่วนทีเหลือจากเป้าหมายของปี 2560 (120 เมกะวตัต)์ จะยกไปรวมไวใ้นเป้าหมายของปีถดัไป ส่วน

การบริหารสินทรัพยโ์รงไฟฟ้ายงัคงเป็นแรงผลกัดนัการเติบโตและความมนัคงทางการเงินของบริษทัอย่างมีนัยสาํคญั ซึงปีที

ผา่นมาสัดส่วนรายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรของกิจการร่วมทุน เพมิขึน 23% ของรายไดร้วม 46,438 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี 2559 

เตรียมพร้อมรับพลวตัของโลกในอนาคต 

บริษทัตระหนักว่าประเด็นการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะเป็นความท้าทายทีกดดนัต่อการเติบโตและความ

ยงัยนืของบริษทั ในอนาคตบริษทัจึงพยายามมองหาโอกาสขยายการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจพลงังานทดแทน รวมทงัธุรกิจทีเป็น

มิตรกบัสิงแวดลอ้ม และสตาร์ทอพัเพือเสริมสร้างมูลค่าเพิมและต่อยอดธุรกิจไดร้วดเร็วขึน คาดว่าในปีหน้าจะมีความชดัเจน

และเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึนหลงัจากเริมดาํเนินการปีนีเป็นปีแรก ความพยายามดงักล่าวจะตงัอยู่บนพืนฐานการจัดการ

ป้องกนัความเสียงอยา่งรอบคอบและรัดกุม รวมทงัการยึดหลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารและดาํเนินงานภายในองคก์รฯอีกทงั

จะยงัคงส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสิงแวดลอ้ม ปกป้องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมของพนักงาน  ตลอดจนการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบในฐานะสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนต่อตา้นการคอร์รัปชนัอยา่งต่อเนือง 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยงัยืน 

ภายใตว้ิสัยทศัน์ “บริษทัพลงังานครบวงจรชนันาํ ทีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิมในเอเชียแปซิฟิก” สะทอ้นให้เห็นถึง

ความมุ่งมนัของบริษทั ในการขบัเคลือนองคก์รไปสู่เป้าหมายความยงัยนืขององคก์ร ทงัในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

ทงันี บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาอยา่งยงัยนืในจรรยาบรรณบริษทั สาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 ยดึมนัการพฒันาอยา่งยงัยนืเป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจบนพนืฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิงแวดลอ้ม 

 การตดัสินใจทางธุรกิจตอ้งคาํนึงถึงประเด็นดา้นเศรษฐกิจ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิงแวดลอ้ม และสังคม 

 การดาํเนินกิจกรรมจะตอ้งอยู่บนหลกัการความยงัยืนและมุ่งผลลพัธ์ทียงัยืน เพือให้เกิดการยอมรับและความ

น่าเชือถือของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมาํเสมอ 

 ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าทีปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั 

ความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและสงัคม 

 ดาํเนินธุรกิจทีสร้างสรรคป์ระโยชน์ทียงัยืนแก่สังคม ดูแลอาชีวอนามยัความปลอดภยัของพนกังาน คู่คา้ ชุมชน 

ป้องกนัผลกระทบจากการทาํธุรกิจต่อชุมชน ลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
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แนวทางดงักล่าวเป็นหลกัการพนืฐานในการดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึงถือเป็นธุรกิจหลกัในการลงทุนของบริษทั โดย

ประเด็นความยงัยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม รวมทังธรรมาภิบาล ทีบริษัท ตระหนักถึงความสําคญัและมุ่งมนั

ดาํเนินการอยา่งต่อเนือง สรุปไดด้งันี 

 

สิงแวดล้อม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย ลดผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มจากการผลิตและการดาํเนินธุรกิจใหน้อ้ยทีสุด 

ประเดน็  การจดัการสิงแวดลอ้ม 

 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การดําเนินงาน  พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสิงแวดล้อมอย่างต่อเนืองเพือลดมลสารทางอากาศ 

ปริมาณของเสีย ก๊าซเรือนกระจกใหดี้กวา่มาตรฐานหรือกฎหมายกาํหนด 

 คดัเลือก ติดตงัเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพในการกาํจดัและควบคุมมลสารในโรงไฟฟ้า 

 บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามระยะเวลาทีกาํหนดเพือดาํรงประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้

เชือเพลิง 

 แสวงหาวธีิการเพมิ/ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 รณรงคอ์นุรักษพ์ลงังานในโรงไฟฟ้าและอาคารสาํนกังาน 

 ลงทุนเพมิการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ และผลิตภณัฑที์เป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม 

 เปิดใหชุ้มชนมีส่วนร่วมเพอืรับฟังปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มและร่วมกนั แกไ้ข เพอืลดความขดัแยง้ 

 

สังคม 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย สร้างความไวว้างใจและการยอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ประเดน็  การสือสารและความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 สิทธิมนุษยชน 

 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 สภาพแวดลอ้มทีดีในการทาํงาน 

 การดูแลพนกังาน 
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การดําเนินงาน  เปิดกวา้ง รับฟัง และสร้างความสัมพนัธ์อย่างสมาํเสมอกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ด้วยความโปร่งใส 

จริงใจ และเท่าเทียม 

 ยอมรับและเคารพความแตกต่างในค่านิยม ความเชือ ศาสนาวฒันธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน

และสงัคม 

 ผลิตและส่งมอบสินคา้ (พลงังานไฟฟ้า) ให้กบัลูกคา้ไดต้ามคุณภาพ ปริมาณและกาํหนดเวลาที

ตกลงกนัไว ้

 ดาํรงความพร้อมจ่าย (Availability) และความเชือถือได ้(Reliability) ของโรงไฟฟ้าเพือสร้าง

ความมนัใจของลูกคา้และความมนัคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 

การดําเนินงาน  วางมาตรการความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัในสถานทีทาํงานพร้อมอุปกรณ์ทีจาํเป็น 

เพอืปกป้องคุม้ครองพนกังาน ผูรั้บเหมาและชุมชนทีอยูร่อบขา้ง 

 

เศรษฐกจิ 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย สร้างมูลค่าองคก์รเติบโตและผลิตไฟฟ้าตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม 

ประเดน็  การขยายธุรกิจ 

 ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

 พนัธมิตรธุรกิจ 

 การจดัการความเสียง 

การดําเนินงาน  กระจายการลงทุนในธุรกิจอืนๆ เพือสร้างมูลค่าเพิมและผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและประโยชน์

ร่วมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 แสวงหาความร่วมมือแบบพนัธมิตรเพือเพิมความแข็งแกร่งและความสามารถการแข่งขนับน

ผลประโยชน์ระยะยาวร่วมกนั 

 วางมาตรฐานการคดัเลือกคู่คา้และการจดัซือจดัจา้งบนหลกัการโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเท่า

เทียม 

 ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและความสามารถทํากําไรของ

สินทรัพยอ์ยา่งต่อเนือง 

 จัดสรรผลตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นตามนโยบายเงินปันผลอย่างสมาํเสมอ และกนัเงินสํารองเพือ

ลงทุนต่อเนือง 

 ประเมินความเสียงดา้นเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาลและกาํหนดมาตรการป้องกนั

และลดความเสียงนนั 

 ในกระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจ คาํนึงถึงประเด็นความปลอดภยัสิงแวดลอ้ม และสังคม 
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ธรรมาภิบาล 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นองคก์รทีโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได ้

ประเดน็  คุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

 วฒันธรรมความซือสตัยแ์ละรับผิดชอบ 

 การปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

การดําเนินงาน  ปฏิบติัตามกฎหมายทีกาํกบัการดาํเนินธุรกิจบริษทั และในห่วงโซ่ธุรกิจทงัหมด 

 ประเมินความเสียงการทุจริตและกาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุม รวมทงัติดตามการปฏิบติั

ตามมาตรการดงักล่าว 

 ปรับปรุงกลไกควบคุมภายในและระเบียบ ข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ตลอดเวลา และจาํกดัความเสียงดา้นธรรมาภิบาลใหเ้หลือนอ้ยทีสุด 

 ปลูกฝังค่านิยมองค์กรทีมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม ความซือสัตยแ์ละรับผิดชอบ ผ่านกลไก

กระบวนการทาํงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 

 ปฏิบติักบัพนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่กระทาํการใดทีเป็น

การล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบตัิ 

 

ทงันี บริษทัมีการทบทวนและประเมินประเด็นสําคญัในแต่ละมิติให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษทัทีมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี ซึงแนวทางดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ไดห้ลอมรวมอยูใ่นกระบวนการทาํงานประจาํวนั

และแผนงานของบริษทั 

การประเมนิประสิทธิผลของกลยุทธ์ 

กลไกทีใชต้ิดตามและประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์ มีดงันี 

 กาํหนดเป็นดัชนีชีวดัผลงานประจําปีขององค์กรในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเพิมกาํลงัผลิต ผลกําไร อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ การบริหารงบประมาณ ผลคะแนนการประเมินความยงัยืนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศอนัดบัความน่าเชือถือบริษทั 

 การประเมินจากภายนอก โดยเขา้ร่วมการประเมินความยงัยืนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงมีการ

ประเมินแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล ทงันี บริษทั ไดผ้า่นเกณฑก์าร

ประเมินดว้ยคะแนนรวม 93 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน และถูกจดัอยูใ่นกลุ่มรายชือหุ้นยงัยนืของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยปี 2560 

การจดัทาํรายงานความยงัยืน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํรายงานความยงัยืน ประจาํปี 2560 ขึน เพือเปิดเผยนโยบาย 

กลยุทธ์และแนวทางการพฒันาอย่างยงัยืนของบริษทั ตลอดจนผลการดาํเนินงานด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และ

สิงแวดล้อมทีมีนัยสําคญัต่อองค์กรและกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียหลกัของบริษทั โดยเป็นขอ้มูลการดําเนินงานระหว่างวนัที 1 

มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
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รายงานฉบบันีจดัทาํขึนตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นฉบบัที 5 และเป็นรายงาน

ฉบบัแรกทีจดัทาํตามกรอบรายงานของ GRI Standards และ Electric Utilities Sector ของ GRI ในประเภท Core 

ความน่าเชือถือของรายงาน 

รายงานฉบบันีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการจดัทาํรายงานของ GRI โดยหัวขอ้และเนือหาของรายงานไดพิ้จารณาถึง

ความครอบคลุมของบริบทดา้นความยงัยืน ประเด็นสําคญัทีส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึง

ประเด็นสําคัญทีมีผลต่อการตัดสินใจของผูมี้ส่วนได้เสีย กระบวนการจัดทาํรายงานได้มีการพิจารณาและทวนสอบความ

ครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลจากหน่วยงานเจา้ของขอ้มูล และหน่อยงานกลางทีจดัทาํรายงานของบริษทัทีสาํคญั ขอ้มูล

ทีเปิดเผยในรายงานฉบบันีไดผ้า่นการพิจารณาและความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ยแลว้ 

การกาํหนดเนือหาในรายงาน 

รายงานฉบบันีไดก้าํหนดเนือหารายงานตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ประเภท Core ซึงกาํหนดไว ้4 

ขนัตอน ตามรายละเอียดดา้นล่างนี นอกจากนี วิธีการวดัผล หลกัการคาํนวณ และสมมติฐานทีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลได้

แสดงไวใ้นหวัขอ้ทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลนนั และไม่มีการกล่าวซาํขอ้มูลทีไดร้ายงานในปีทีผา่นมา  

ขันตอนท ี1 การระบุประเดน็ (Identification) 

 การระบุประเด็นความยงัยืน (Aspect) ทีสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจขององค์กร โดยพิจารณาและรวบรวมจาก 6 

แหล่งทีสาํคญั คือ 

1) แผนกลยทุธ์และเป้าหมายองคก์รในระยะสนั ระยะกลาง และระยะยาว ทีมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี 

2) ปัจจัยเสียงองค์กร และประเด็นทีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่ออุตสาหกรรมธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงาน 

รวมทงัความเสียงใหม่ๆ ทีมีแนวโนม้กระทบต่อธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

3) ข่าวสารและสารสนเทศจากสือต่างๆ เพือนาํมาวิเคราะห์แนวโนม้ โอกาส และความเสียงทีมีนยัสําคญัต่อองค์กร

ตลอดจนความตอ้งการและคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

4) ความเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามของผูบ้ริหารบริษทั ตงัแต่ระดบักลางขึนไป ซึงสะทอ้นขอ้มูลความคิดเห็น

และประสบการณ์จากการทาํงานทีเป็นประเด็นสาํคญัและมีแนวโนม้กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ความเห็นและความ

คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง 

5) การรับฟังความเห็นและหารืออยา่งไม่เป็นทางการกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือทาํงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละราย

โดยตรงดว้ย 

6) ความเห็นของตัวแทนกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียทีสําคัญจากการหารือหรือสือสารแบบสองทาง ได้แก่ ลูกคา้ คู่ค ้า 

พนัธมิตรผูถื้อหุ้นใหญ่ นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์สือมวลชน ชุมชน และหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 การจาํแนกผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัไดพ้ิจารณาจากความเกียวขอ้งอยา่งมีนยัสาํคญักบัผลกระทบทงัดา้นบวกและดา้นลบจากการดาํเนินธุรกิจ

โดยตรงซึงสามารถแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ทงันี บริษทั มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพนั รวมทังการ

ตอบสนองความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม สรุปไดด้งันี 
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ขันตอนท ี2 การจดัลาํดับความสําคญั (Prioritization) 

ประเด็นสาํคญัทีไดจ้ากขนัตอนที 1 ไดน้าํมาประเมินเพือหาระดบัความสําคญัทีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม และระดบันยัสาํคญัทีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยใช ้Materiality Matrix เป็นเครืองมือ

ในการจดัลาํดบัประเด็นสาํคญั 
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ผลการประเมินประเดน็สาํคัญด้านความยงัยืน 

 

ขันตอนท ี3 การทวนสอบประเดน็ (Validation) 

มีการทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางทีรับผิดชอบการจดัทาํรายงานของบริษทั และนาํเสนอประเด็นสาํคญัตอ่

ผูบ้ริหารสูงสุดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพือให้มนัใจว่าการระบุประเด็นมีความครบถว้นและเนือหาทีเปิดเผยใน

รายงานสอดคลอ้งกบัหลกัการระบุคุณภาพรายงาน 

ขันตอนท ี4 การตรวจสอบ (Review) 

มีการจดัทาํแบบแสดงความคิดเห็นไวใ้นรายงาน และเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทงัการสมัภาษณ์และขอความคิดเห็น

ดว้ยแบบสอบถามจากผูมี้ส่วนได้เสียโดยตรงภายหลงัการเผยแพร่รายงาน เพือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจทีมีต่อ

รายงานความยงัยนืของบริษทั ครอบคลุมตงัแต่หวัขอ้และเนือหา ความเพียงพอของขอ้มูล ความเชือถือไดข้องขอ้มูล วิธีการ

นาํเสนอ วิธีการใชภ้าษา และรูปเล่มของรายงาน ตลอดจนขอ้เสนอแนะประเด็นความยงัยืนอืนทีบริษทั ควรนําเสนอใน

รายงานฉบับถดัไปขอ้เสนอแนะทีได้จากกระบวนการดังกล่าวนีได้นํามาพฒันาปรับปรุงรายงานฉบับปีถัดไป เพือให้

ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียใหไ้ดสู้งสุด 

ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

1. จรรยาบรรณและการป้องกนัการทุจริต 

บริษทัเชือมนัวา่ การประกอบธุรกิจโดยการยดึมนัในจริยธรรม คุณธรรม และความซือสัตยสุ์จริต ประกอบกบั

การมีระบบบริหารจดัการ และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยืน 

และสามารถธาํรงความเป็นผูน้าํในธุรกิจได ้บริษทัจึงมุ่งเน้นให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัขององค์กรมีหน้าทีตอ้ง

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งต่อเนือง ซึงผูบ้ริหารจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสร้างบรรทดัฐานและวฒันธรรมการเคารพ

และปฏิบติัตามจรรยาบรรณในองคก์รดว้ยการกระตุน้และส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ใจ ตระหนกั และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ดว้ยความเต็มใจ รวมทงัตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งอยา่งเหมาะสมดว้ย 
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แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

บริษทั ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจไวร้วม 11 แนวทาง เพอืใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย นาํไปใชไ้ดส้ะดวก 

และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ของบริษทั รวมทงัตอบสนองต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ในจรรยาบรรณบริษทั กาํหนดผูที้ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ดงันี 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 

2) บริษทัยอ่ยซึงอยูภ่ายใตอ้าํนาจการควบคุมของบริษทั หรือมีสิทธิควบคุมธุรกิจทีมีอยูใ่นปัจจุบนัและทีจะ

จดัตงัขึนในอนาคตตอ้งยอมรับและมีการปฏิบติัทีสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณของบริษทั 

3) บริษัทย่อยทีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ควรยอมรับและมีการปฏิบัติ ทีสอดคล้องตาม

จรรยาบรรณของบริษทั 

4) บุคคลภายนอกทีเป็นตวัแทนของบริษทั เช่น ทีปรึกษา ตวัแทน และคู่สญัญาอิสระ ตอ้ง 

 ยนิยอมปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั 

 ทาํความเขา้ใจเกียวกบัจรรยาบรรณนี 

 ยอมรับการถูกดาํเนินการอยา่งหนึงอย่างใด ซึงรวมถึงการบอกเลิกสัญญา หากละเมิดจรรยาบรรณ

บริษทั 
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การกระทาํทีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีตอ้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ และการ

กระทาํหรือพฤติกรรมดงัต่อไปนีถือเป็นการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

1) ละเมิดแนวปฏิบตัิในจรรยาบรรณ 

2)  แนะนาํ ส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้อื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

3) ละเลย เพิกเฉยเมือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ในกรณีทีตนทราบหรือควรทราบ 

เนืองจากเกียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผิดชอบของตน 

4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางการสอบสวนขอ้เท็จจริงทีอา้งว่า ไดมี้การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ 

5) ดาํเนินการตอบโตพ้นกังานทีรายงานขอ้สงสยัเกียวกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

6) การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอื้น เนืองจากการทีผูน้นัรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

ทงันี ผูที้ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบริษทั กาํหนดไว ้

นอกจากนีอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน 

ภายหลงัไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมือปี 2559 บริษทัยงัคงดาํเนินการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานทีสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท และ

เตรียมพร้อมสาํหรับการทวนสอบการรับรองของ CAC อีกครังในปี 2562 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เป็นการแสดงเจตจาํนงของบริษทัทีจะไม่ขอ้งเกียวกับการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทงัทางตรงและ

ทางออ้มไม่วา่จะเป็นการดาํเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือเอกชน รวมทงัห้ามบุคลากรทุกคน ตงัแต่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ไม่ใหเ้รียกร้อง ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชนั เพอืประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพือน และคน

รู้จกั หลกัปฎิบติัทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการต่อตา้นการทุจริตครอบคลุมประเด็นสาํคญัดงันี 

 ส่งเสริมวฒันธรรมการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 กาํหนดหลกัเกณฑ์ การตรวจสอบและการกาํกับดูแลเพือให้มนัใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายอย่าง

เหมาะสม 

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีคาํนึงถึงความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 กาํหนดหลกัการ กระบวนการแนวปฏิบติัทีชดัเจน สาํหรับการดาํเนินธุรกิจเพือป้องกนัความเสียงดา้น

การทุจริตคอร์รัปชนั 

 กาํหนดใหมี้ระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืใหผู้บ้ริหารถือปฏิบตัิ อนัเป็นการควบคุมความเสียง

ดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัจากการดาํเนินงาน 
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การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทักาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะทาํงานกาํกบักิจการทีดี เป็นหน่วยงานทีกาํกบั ติดตาม และ

ส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นหน่วยงานทีมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลสอบทานกระบวนการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ผา่นฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยดาํเนินการดงันี 

 สอบทานนโยบาย ขนัตอนการบริหารจดัการความเสียงดา้นการทุจริต รวมถึงการประเมินความเพียงพอ

ของการควบคุมภายในเพอืป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัทีอาจจะเกิดขึน 

 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบภายในและการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้ครอบคลุมดา้นการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน เพือให้มันใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล 

 สอบทานการต่อต้านการทุจริตในด้านนโยบายการสือสารและอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึง

บุคคลภายนอกและผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายและหลกัการตา่งๆ 

 สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คําสัง และจรรยาบรรณบริษัท ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชนั การให้และรับของขวญัและของทีระลึก เงินบริจาคเพือการกุศลและเงินสนบัสนุน ค่ารับรอง การบริหารความ

เสียงดา้นการทุจริต เป็นตน้ 

 กาํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปีเพอืสอบทานการบริหารความเสียงดา้นทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั ให้

เป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรการทีกาํหนด 

ในปี 2560 ไม่พบประเด็นการกระทําผิดด้านการทุจริตหรือการทําผิดด้านจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที

กรรมการหรือผูบ้ริหารลาออกเนืองจากประเด็นธรรมาภิบาล  

การบริหารความเสียงด้านการทุจริต 

บริษทัไดว้างหลกัปฏิบตัิในการป้องกนัการทุจริตไว ้5 ประการ ซึงเป็นพืนฐานในการปลูกฝังความตระหนัก 

ติดตามตรวจสอบจิตสาํนึกของผูบ้ริหารและพนกังาน จนกลายเป็นวฒันธรรมในทีสุด 

1) การประเมินความเสียงด้านการทุจริต เป็นการระบุความเสียงวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส และความรุนแรง 

และพจิารณาการควบคุมภายในและมาตรการทีเหมาะสม เพอืลดความเสียงดา้นการทุจริต 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 

บริษัททบทวนบัญชีความเสียงเกียวกับการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงาน และกําหนดให้หน่วยงาน

ปรับปรุง/วางมาตรการป้องกนัเพมิเติม 
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2) การจดัทาํ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบ คาํสังและจรรยาบรรณบริษัท อย่างสมําเสมอ และสือสารให้

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและวธีิการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษทั อย่างเคร่งครัด 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 

 ปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารรับและให้ของขวญั ของทีระลึกและของกาํนลั ให้สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและสอดรับ

กบัการทาํงาน พร้อมทงัการรายงานการใหแ้ละการรับ 

 ออกประกาศการงดรับของขวญัเนืองในเทศกาลปีใหม่ปี 2561 

3) การสือสารและอบรม ให้จดัทาํแผนการสือสารและการจัดอบรมประจาํปี ช่องทาง ความถี เนือหา และการ

ดาํเนินการเพอืใหเ้กิดประสิทธิผลทงัต่อภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูป้ฎิบตัิงานตระหนกัถึงความสาํคญั 

การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตของบริษทั ความโปร่งใส และความมุ่งมนัในการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชนัของบริษทั ในทุกระดบัเพอืสือสารไปยงัพนัธมิตรธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 

 ดาํเนินการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัมาตรการและนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัผ่านระบบ 

e-learning มีผูผ้่านเกณฑร้์อยละ 89 

 จดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจผูบ้ริหารและพนกังาน สาระสาํคญัของพรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ฉบบัปรับปรุงใหม่ และหลกักาํกบัดูแลกิจการทีดี ฉบบัปรับปรุงใหม่ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 ประกาศ เผยแพร่ และแจง้หนังสืออย่างเป็นทางการ เกียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริต           

และคอร์รัปชนั ไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

4) การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจก่อนการจ้างและก่อนการเริมสัญญาหรือธุรกรรม

ระหว่างกนั โดยการดาํเนินการจะตอ้งกระทาํภายใตก้ารไดรั้บความยนิยอมและเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 

 หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบประวตัิบุคลากร ทีจะเขา้ร่วมงานกบับริษทั 

 หน่วยงานพฒันาธุรกิจ มีแบบประเมินพนัธมิตรในการร่วมทุนหรือดาํเนินการทางธุรกิจ 

 หน่วยงานจดัซือจดัจา้ง จดัทาํแบบประเมินคุณสมบติัคู่คา้ธุรกิจ และหลกัเกณฑด์า้นเอกสารสาํคญัและการ

ประกนัหลกัทรัพย ์

5) การควบคมุภายใน ให้ทุกหน่วยงานของบริษัท กาํหนด 

 ขนัตอนการทาํงานและการควบคุมภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร แบ่งแยกหนา้ทีรับผิดชอบในทุกขนัตอน

อยา่งชดัเจน และมีการทบทวนปรับปรุงอยา่งสมาํเสมออยา่งนอ้ยปีละครัง 

ผลการดาํเนินงานปี 2560 

หน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการติดตามตรวจสอบกระบวนการทาํงานของหน่วยงานทีมีประเด็นความ

เสียงเป็นประจาํ เพอืใหม้นัใจวา่มาตรการทีกาํหนดไวมี้ประสิทธิผลและเพยีงพอในการป้องกนั 
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ช่องทางการรายงานและร้องเรียน 

บริษทักาํหนดให้มีช่องทางการรายงานหรือรับข้อร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทังภายในและภายนอกทีไดรั้บ

ผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบัติหน้าทีของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัทีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ หรือกระทาํผิดกฎหมาย ไวด้งันี 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน 

ผู้รับแจ้งเบาะแส ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส 

ทางอีเมล ทางไปรษณย์ี 

ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษทั  

(รวมถึงกรรมการอิสระ) 

directors@ratch.co.th จ่าหน้าซองถึงผูรั้บแจง้เบาะแสรายใดรายหนึง

บริ ษัท  ผ ลิ ตไฟฟ้ าราช บุ รี โฮลดิ ง จ ํากัด 

(มหาชน) 8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศ์วาน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

11000 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ceo@ratch.co.th 

ผูบ้งัคบับญัชา อีเมลของผูบ้งัคบับญัชารายนนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน internalaudit@ratch.co.th 
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มาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหาย 

ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูที้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณไว ้จะไดรั้บความ

คุม้ครองและความเป็นธรรมจากการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสทีเป็นประโยชน์กบับริษทัภายใตแ้นวทางดงัต่อไปนี 

 
 
 

ในปี 2560 บริษทัไม่พบการรายงานหรือการร้องเรียนเกียวกบัการปฏิบติัทีเขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณและความไม่

ซือสัตยห์รือผิดกฎหมายแต่อยา่งใด 

2. สิทธิมนุษยชน 

หลกัการสิทธิมนุษยชนขนัพนืฐานของบริษทั ไดบ้ญัญติัไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั มี 3 ประการ ดงันี 

1) เจตนารมณ์ในการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียบนพืนฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้เกียรติและ

เคารพซึงกนัและกนั และคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

2) การปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตสิ้ทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชือชาติ ภาษา

ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสงัคม และการศึกษา รวมถึงการใหสิ้ทธิเสรีภาพทางการเมือง 

3) การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาขอ้มูลความลบั โดยจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล การเปิดเผยขอ้มูล

และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูล เฉพาะความจาํเป็นหรือตามทีกฎหมายกาํหนดเท่านนั 

หลกัการดงักล่าว ไดก้ลนัออกเป็นประเด็นต่างๆ เพือวางแนวนโยบายและวิธีปฏิบติังานของบริษทัประเด็น

สาํคญัเกียวกบัสิทธิมนุษยชนทีบริษทั คาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญั ประกอบดว้ย 4 ประเด็นดงันี 
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1) สิทธิด้านแรงงาน 

บริษัทได้ยึดถือหลกักฎหมายแรงงานของประเทศเป็นพืนฐานในการปฏิบัติและคุ้มครองแรงงานทัง

พนกังานและลูกจา้ง โดยกาํหนดเป็นระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีใชใ้นการปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้ง ครอบคลุม

ตงัแต่การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน การมอบหมายงานให้เพียงพอตาม

ความสามารถและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม ไม่มีการบงัคบัทาํงานและใชแ้รงงานทีตาํกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย 

ให้สิทธิและเสรีภาพแก่พนกังานในการรวมกลุ่มในรูปแบบของกรรมการสวสัดิการฝ่ายลูกจา้ง ตามทีกฎหมายกาํหนดซึง

เทียบเท่าร้อยละ 100 ของพนกังานทงัหมด เพือเป็นตวัแทนของพนกังานทงัหมดในการเสนอความเห็น หรือขอ้เรียกร้อง

ต่างๆ ต่อนายจา้งได ้ในปี 2560 ฝ่ายลูกจา้งไม่มีขอ้เสนอหรือขอ้เรียกร้องใดต่อบริษทั 

2) การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย 

บริษทัมุ่งหมายทีจะดูแลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่พนักงาน ลูกจา้ง และทรัพยสิ์นของบริษทั โดย

ไม่ให้กระทบกบัสิทธิและความปลอดภยัของผูอื้น นอกจากการจัดตงัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มการทาํงานประกอบดว้ย ตวัแทนฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง (ตามทีกฎหมายกาํหนดซึงเทียบเท่าร้อยละ 100 ของ

พนกังานทงัหมด) ทีรับผิดชอบโดยตรงแลว้ บริษทั ยงัมีเครืองมือและวิธีการอืนๆ ทีนาํมาใชป้ฏิบตัินบัตงัแต่การประเมิน

และวิเคราะห์ภยัคุกคามทีจะเป็นความเสียงต่อความปลอดภยัในการทาํงาน ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และสร้างความ 

ตระหนักแก่พนักงานและลูกจ้างด้วย ในปี 2560 พนักงานมีข้อเสนอแนะเกียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานผ่านกิจกรรม Best Suggestion Awards รวม 19 เรือง ซึงคณะกรรมการความปลอดภัย               

อาชีว อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดพิ้จารณาร่วมกนัและเห็นชอบดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 17 เรือง 

3) สิทธิของชุมชน 

บริษทัไดใ้ห้สิทธิชุมชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบ

สิงแวดลอ้มของโครงการทีกาํลงัพฒันา รวมทงัการมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามการจดัการดา้นสิงแวดลอ้มและการ

ดาํเนินงานต่างๆของโรงไฟฟ้าทีเดินเครืองแลว้ในรูปแบบของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย นอกจากนียงัมีการสร้างกลไก หรือช่อง

ทางการสือสารแก่ชุมชน เพอืใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และเสนอความเห็นและร้องเรียนไดต้ลอดเวลา 

4) ความรับผดิชอบของคู่ค้า 

บริษัทพิจารณาให้นําหนักความสําคัญความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและสังคมของคู่ค ้ามากขึน 

โดยเฉพาะการเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษทัคู่คา้ บริษทัได้มีการเพิมและปรัปรุงตัววดัด้าน

แรงงาน สิงแวดลอ้ม และสิทธิมนุษยชนในแบบประเมินคุณสมบตัิของบริษทัคู่คา้ เพอืใชใ้นการพจิารณาคดัเลือกคู่คา้ พร้อม

ทงัยงัมีการสุ่มตรวจสอบพนกังานและแรงงานของคู่คา้ทีเขา้มาปฏิบติังานในอาคารหรือโรงไฟฟ้าของบริษทั อยา่งสมาํเสมอ

ดว้ย นอกจากนี โรงไฟฟ้าราชบุรี ยงักาํหนดให้บริษทัคู่คา้ตอ้งจดัใหแ้รงงานเป็นผูป้ระกนัตนในกองทุนประกนัสังคมทุกราย 

ในกรณีคู่คา้ทีเป็นรายยอ่ยและมีขอ้จาํกดัไม่สามารถดาํเนินการได ้โรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าวแก่แรงงานของ

บริษทัคู่คา้แทน 
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3. การจดัการก๊าซเรือนกระจก 

ประเทศไทยไดจ้ดัทาํแผนแม่บทรองรับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพือแสดงเจตนารมณ์ทีตอ้งการมี

ส่วนร่วมกบัประชาคมโลกลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแผนแม่บทดงักล่าวไดก้าํหนดแนวทางและเป้าหมายไว้

อยา่งชดัเจนโดยมีภาคพลงังานเป็นเป้าหมายหลกั นอกจากนี ก๊าซเรือนกระจก หรือ Climate Change ยงัเป็นประเด็นดา้น

ความยงัยนืและเป็นเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน (Sustainable Development Goals) ทีสหประชาชาติกาํหนดไว ้และประเทศ

ไทยไดน้าํมาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาความยงัยนืของประเทศซึงในเป้าหมายที 12 วา่ดว้ยการบริโภคและการผลิตทียงัยืน 

และเป้าหมายที 13 ว่าด้วยการรับมือการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีความเกียวขอ้งกบัการจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดยตรง 

ผลกระทบจากนโยบายของประเทศและการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นความทา้ทายทีมีแนวโนม้

ส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว บริษทัจึงไดทุ้่มเทความพยายามในการบริหารจดัการพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทงัภายในกระบวนการดาํเนินงาน และส่งเสริมสนบัสนุนผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งให้ตระหนกัและ

ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งรู้คุณค่า เพือเป็นส่วนหนึงในการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากทีสุด เจตนารมณ์ดงักล่าวของบริษทั มุ่งหวงัเพือช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยืดระยะเวลาการใชท้รัพยากรให้มีใชถึ้งคนรุ่นถดัไป รวมถึงการปรับกระบวนทศัน์การ

ดาํเนินงานภายในเพอืพร้อมรับมือและตอบสนองต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีอาจเกิดกบัธุรกิจให้ไดใ้นอนาคต 

สาํหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีการใชท้รัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะเชือเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ นาํมนัเตา นาํมนั

ดีเซล) และนาํดิบ ในกระบวนการผลิตค่อนขา้งมาก ขณะเดียวกนัก็ปลดปล่อยมลสารทางอากาศและนาํออกสู่สิงแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ทีเกิดจากกระบวนการเผาไหมเ้ชือเพลิงฟอสซิล และกระบวนการเกียวเนืองกบั

การผลิต 

บริษทัมุ่งมนัและพยายามดาํเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทงัจากภายในและผ่านความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนมาอยา่งต่อเนือง โดยจดัทาํโครงการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงานของบริษทั โครงการ

ส่งเสริมเพอืเพมิแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือนกระจก การซือขายคาร์บอนเครดิต และการจดัทาํบญัชีก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้า

เพือนาํมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ตอกยาํถึงความมุ่งมนัในการดาํเนินงาน

ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยงัยืนของบริษทั รวมทงัตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐทีจะขบัเคลือน

ประเทศไทยสู่ “สังคมคาร์บอนตาํ”ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัในประเด็นดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัทาํกรอบการดาํเนินงานเพือ

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษทั ขึน โดยอิงกบัหลกัการ “การรับมือการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก” ใน

จรรยาบรรณบริษทั เพือให้การดาํเนินงาน การริเริม หรือพฒันากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สอดคลอ้งและตอบสนองต่อ

หลกัการ หรือเจตนารมณ์ของบริษทั อยา่งครบถว้น 
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หลกัการตามจรรยาบรรณ แนวทางและกรอบการดํานินงานกลุ่มบริษทั 

ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศทีเกิดจากการดาํเนินงานของบริษทั 

 จดัทาํนโยบายการพฒันาอยา่งยงัยนืกลุ่มบริษทั ทีสอดคลอ้งกบั

หลกัการจรรยาบรรณ โดยรวมประเด็นการรองรับ Climate Change

และการจดัการ GHG 

 การกาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดัการลด GHG 

  จดัทาํ GHG Inventory ของบริษทั (อาคารและโรงไฟฟ้า) 

ลดการปล่อย GHG ดว้ยการควบคุมการผลิตพลงังานไฟฟ้าทียงัรักษา

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง ส่งเสริมมาตรการหรือกิจกรรมด้าน

อนุรักษพ์ลงังานภายในและภายนอกบริษทั 

 เพมิประสิทธิภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

 การอนุรักษพ์ลงังานในการดาํเนินงาน (โรงไฟฟ้าและสาํนกังาน) 

 โครงการ Carbon Offsetting/Carbon Neutral/CDM 

 โครงการ TVETS และ/หรือ TVER/Carbon Footprint for 

Organization (CFO) ของ อบก. 

 โครงการ CSR-after process 

เพมิแหล่งกกัเก็บ GHG ดว้ยกิจกรรมสนบัสนุนการอนุรักษพื์นทีป่าไม้

การเพมิพนืทีสีเขียวหรือมาตรการอืนๆ 

 โครงการ TVER ดา้นป่าไมข้อง อบก. 

 การจดัการพนืทีสีเขียวในอาคารและโรงไฟฟ้า 

 โครงการ CSR-after process ดา้นป่าไม ้

สร้างความรู้ความเขา้ใจกบัผูเ้กียวขอ้งให้ร่วมกนับริหารจดัการ GHG

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การใชผ้ลิตภณัฑสี์เขียว (Green/Eco Product) ในการดาํเนินงาน 

 การลดการใชก้ระดาษและคดัแยกขยะในสาํนกังาน 

 มาตรการ 3 Rs 

 อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน 

เตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีอาจเกิดกบัธุรกิจในอนาคต เช่นการบริหารจดัการนาํ การรองรับการ

เกิดอุทกภยั 

 บริหารความเสียงจากภยัธรรมชาติ และการขาดแคลนทรัพยากร 

 จดัทาํแผนความตอ่เนืองทางธุรกิจ 

 การพฒันาพลงังานทดแทนเพมิขึน 

กรอบการดาํเนินงานดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากฝ่ายบริหารแลว้ และจะเริมดาํเนินการ

ปฏิบตัิในปี 2561 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าหลกัของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี และโรงผลิตไฟฟ้าน

วนคร มีการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมกนั 7,888,154  ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เฉพาะโรงไฟฟ้า

ราชบุรีและไตรเอนเนอร์จี ตงัแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดงันี 
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แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก 

ดว้ยโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลกั บริษทั จึงให้ความสาํคญัและมุ่งเนน้ลดก๊าซเรือนกระจกใน

โรงไฟฟ้าดว้ยวิธีการเพิมประสิทธิภาพการผลิต และลดใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและในอาคารสํานักงาน 

นอกจากนนั ยงัขยายผลออกไปยงัชุมชนดว้ยการส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ย 

โครงการเพมิประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพอืลดก๊าซเรือนกระจก 

การใช้ไอนาํ Hot Standby สาํหรับ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ – โรงผลิตไฟฟ้านวนคร 

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร กาํลงัผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 55.65 เมกะวตัต ์เริมเดินเครืองจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

เมือปี 2558 และได้คิดคน้การลดใชเ้ชือเพลิงดว้ยการนาํไอนาํคงเหลือ Hot Standby มาใชป้ระโยชน์ในการตม้นาํของ 

Auxiliary Boiler แทนการใชก๊้าซธรรมชาติ มีความกา้วหนา้มาเป็นลาํดบั จนในปี 2560 ไดท้าํการเชือมต่อท่อระบายไอนาํทิง

เขา้กบั Auxiliary Boiler เพือใหค้วามร้อนไอนาํเขา้ไปหล่อเลียง Boiler แทน 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าราชบุรี 

ตลอดปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งต่อเนือง ผ่านการขบัเคลือน

ของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และหน่วยงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ราชบุรี กฟผ. ตามแผนงานอนุรักษพ์ลงังาน 5 ปี (ปี 2556- 2560) ทีกาํหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสะสมไม่นอ้ย

กวา่ 20,941 เมกะวตัต-์ชวัโมง เมือสินสุดแผนงานปี 2560 โดยใชปี้ 2554 เป็นปีฐาน 

ในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรีอยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพิมประสิทธิภาพหรือลดการใช้

พลงังาน 4 โครงการ ซึงคาดวา่จะดาํเนินการไดใ้นปี 2561 
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โครงการทีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดท้าํการศึกษาทงั 4 โครงการนนั หากดาํเนินการแลว้เสร็จ จะสามารถลดพลงังาน

ไฟฟ้าไดป้ระมาณ 21,479.16 เมกะวตัต-์ชวัโมง ซึงจะทาํให้พลงังานไฟฟ้าสะสมทีลดได้จากปี 2556-2561 เป็น 34,696.16  

เมกะวตัต-์ชวัโมง ดีกวา่เป้าหมาย 5 ปี ทีกาํหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 20,941 เมกะวตัต-์ชวัโมง 

โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

ในปี 2560 ไดก้าํหนดเป้าหมายการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้ได ้25 เมกะวตัต-์ชวัโมง/ปี เมือเทียบกบัปี 2559 

ผ่านการดาํเนินงาน 3 โครงการ โดยสามารถลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้953.68 เมกะวตัต์-ชวัโมง คิดเป็นค่าใชจ่้ายทีลดได ้

3,495,768 บาท เทียบเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีลดได ้555.14 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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โครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า –  โรงผลิตไฟฟ้านวนคร 

ในปี 2560 โรงผลิตไฟฟ้านวนคร ไดด้าํเนินการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้123.81 เมกะวตัต-์ชวัโมง ลดค่าใชจ่้าย

ได ้417,164.32 บาท คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกทีลดได ้72.07 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 

มาตรการประหยัดพลงังาน –  อาคารสาํ นักงานใหญ่ 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัไดร้ณรงคส์ร้างความตระหนกัลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยเนน้การ “ลดพีคไฟฟ้า” ดว้ย

มาตรการ 4 ป. คือ ปิด (การปิดไฟเมือไม่จาํเป็น) ปรับ (การปรับอุณหภูมิเครืองทาํความเยน็เพิมขึน 1 องศาเซลเซียส) ปลด 

(การปลดปลกัไฟเมือไม่ใช)้ และเปลียน (การเปลียนอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน) เพือลดการใชไ้ฟฟ้าในช่วง Peak Load ซึง

ราคาค่าไฟตอ่หน่วยสูงมาตรการดงักล่าว  

การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยพลงังานทดแทน 

การพฒันาพลงังานทดแทนเพือผลิตไฟฟ้า 

ตามแผนกลยทุธ์ธุรกิจ บริษทัมีเป้าหมายพฒันาพลงังานทดแทนเพอืผลิตไฟฟ้าใหถึ้ง 20% ของกาํลงัผลิตเป้าหมาย 

10,000 เมกะวตัต์ในปี 2566 นอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัหวงัผลดา้นสิงแวดลอ้ม คือการลดก๊าซเรือน

กระจกของกลุ่มบริษทั ซึงจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และสอดรับกบัเป้าหมายการพฒันา

ทียงัยนื (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที 13 ดว้ย 

การพฒันาพลงังานทดแทนของบริษทั เป็นการช่วยลดการใชเ้ชือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าให้กบัประเทศไทย 

ซึงปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี จะขึนอยูก่บัปริมาณการผลิตพลงังานไฟฟ้าตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาการซือ

ขายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ ในปี 2560 บริษทั มีสัดส่วนการลงทุนพลงังานทดแทนจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังาน

แสงอาทิตย ์พลงังานนาํ และชีวมวล ในประเทศไทย สปป.ลาว และออสเตรเลีย รวม 677 เมกะวตัต ์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของกาํลงัผลิตตามสดัส่วนการถือหุน้ทงัหมด 7,380 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 

การส่งเสริมชุมชนใช้พลังงานทดแทน 

โครงการส่งเสริมพลงังานแสงอาทิตย์ชุมชนบ้านหัวฮะ อาํ เภอขนุยวม จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

โครงการนีเป็นความร่วมมือระหว่างบริษทักบัมูลนิธิสถาบนัสิงแวดลอ้มไทย ระหว่างปี 2557-2561 เพือพฒันา

คุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถเขา้ถึงแหล่งพลงังานไฟฟ้าไดด้ว้ยการติดตงัแผงโซลาร์ให้กบั 25 ครัวเรือน ช่วยลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาฟืนและลดการตดัไมเ้ป็นเชือเพลิงดว้ย 

โดยตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ บริษทัรับซือคาร์บอนเครดิตชุมชนทีไดรั้บการรับรองจากระบบคาร์บอน

เครดิตโครงการลดก๊าซเรือนกระจากภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: 
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T-VER) ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) เพือให้ชุมชนนาํเงินไปบาํรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า

ภายใตก้ารบริหารจดัการพลงังานหมู่บา้นใหส้ามารถใชก้ารไดอ้ยา่งต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ 

โครงการพลงังานชุมชน 

บริษทัร่วมกบัสํานักงานพลงังานจังหวดั ดาํเนินการส่งเสริมและต่อยอดขยายผลโครงการพลงังานชุมชนอย่าง

ต่อเนืองมาตงัแต่ปี 2554 โดยริเริมโครงการในพืนทีจังหวดัราชบุรีในพืนที 2 ตาํบล และขยายผลไปพืนทีอีก 3 ตาํบลใน

จงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี และในปีทีผา่นมา ไดข้ยายพนืทีโครงการไปยงัพืนทีอีก 3 ตาํบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ลาํพนู และน่าน 

โครงการนีเป็นโครงการทีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้และประเมินการใชพ้ลงังานดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดความ

ตระหนกัวา่ ปริมาณพลงังานทีใชแ้ละค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการพงึพาพลงังานจากภายนอกนนัอาจไม่ไดม้าจากความจาํเป็น

อยา่งแทจ้ริง นอกจากนี ยงัมีการนาํชุมชนศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลียนประสบการณ์จากโครงการตน้แบบในพืนทีต่างๆ 

เพือจุดประกายความคิดในการจดัทาํแผนลดใชพ้ลงังานของชุมชนและครัวเรือน 

ทงันี บริษทัจะเขา้ไปสนบัสนุนเทคโนโลยี หรืออปุกรณ์ตามแผนงานทีจดัทาํขึน ในปีนีไดมี้การแนะนาํ ให้ความรู้

ความเขา้ใจดา้นพลงังานและนาํชุมชนไปศึกษาดูงานดา้นพลงังาน จนสามารถนาํความรู้ทีใชม้าปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

รวมถึงการประหยดัพลงังานใหบ้รรลุเป้าหมายลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไม่นอ้ยกวา่ 5% จากการปรับเปลียนรูปแบบการใช้

พลงังานดงักล่าวของชุมชนทาํใหส้ามารถคาํนวณเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีลดลงได ้1.06 ตนัคาร์บอนไดออกไซด ์

การเพมิแหล่งกักเกบ็ก๊าซเรือนกระจก 

การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

บริษทัร่วมมือกบักรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ดาํเนินงานโครงการ “คนรักษป่์า ป่ารัก

ชุมชน” หรือ “กลา้ยิม” ต่อเนืองเป็นปีที 10 (ตงัแต่ปี 2551) โดยมีกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ การประกวดป่า การ

สัมมนาเครือข่ายผูน้าํป่าชุมชน และค่ายเยาวชนกลา้ยมิ โดยบริษทั มุ่งหวงัส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ป่าในรูปแบบ ป่ายงัยนื ชุมชนไดป้ระโยชน์ และรักษาพนืทีป่าใหเ้ป็นแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกทางธรรมชาติ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีกกัเก็บไดผ้า่นโครงการป่าชุมชน 

 

นอกจากนี บริษทัยงัใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินโครงการ การศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กบักรมป่าไม ้โดยมีระยะเวลาดาํเนินงาน 5 ปี (ปี 2556-2560) เพือทาํการศึกษาและ

ประเมินปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนทวัประเทศ รวม 61 แห่ง เพอืนาํไปใชเ้ป็น

ฐานขอ้มูลแสดงศกัยภาพการกกัเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนแต่ละประเภท รวมทงัถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวางแปลงศึกษา
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การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคาํนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแต่ละปี เพือ

วางรากฐานในการใชเ้ป็นคาร์บอนเครดิตของชุมชนในการดูแลป่าชุมชนในอนาคต 

4. การดูแลชุมชนและสังคม 

การสร้างการยอมรับของชุมชนและสงัคม เป็นปัจจยัของความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า เพราะการ

พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจะดาํเนินการไดต้อ้งทาํการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มตามทีกฎหมายกาํหนด โดย

ชุมชนทีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการตอ้งมีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นวิตกกงัวล

ต่างๆ ซึงโครงการตอ้งนาํมาศึกษาและกาํหนดมาตรการทงัเชิงป้องกนัและลดผลกระทบทีมีประสิทธิภาพและชุมชนรับได้

ทงัในช่วงก่อสร้างและเดินเครืองผลิตไฟฟ้า มาตรการทีกาํหนดในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

บริษทั ถือเป็นพนัธะผกูพนัทีตอ้งปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดจนโครงการครบอายสุญัญา 

ดว้ยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีอาย ุ25 ปี การอยูร่่วมกบัชุมชนแบบฉันมิตรมีความหมายต่อทงัโรงไฟฟ้าและชุมชน 

บริษทั จึงแสดงเจตนารมณ์และวางสถานะตนเป็นเพือนบา้นทีดีของชุมชน ดว้ยการมุ่งเนน้สร้างความเขา้ใจ ความไวว้างใจ 

และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านวธีิการตงัแต่ปฏิบติัตามกฎหมาย จนถึงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

นอกจากชุมชนโดยรอบกิจการแลว้ สังคมโดยรวมยงัไดรั้บผลกระทบโดยออ้มจากการผลิตไฟฟ้า ซึงเป็น

สาธารณูปโภคพนืฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสงัคมดว้ย 

กรอบการดาํเนินงานด้านชุมชนและสังคม 

เป้าหมาย  ชุมชนและสงัคมยอมรับ 

กลยทุธ์  สร้างความเขา้ใจ 

 สร้างความไวว้างใจ 

 สร้างการมีส่วนร่วม 

วธีิการ  ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง  

 สือสารแลกเปลียนขอ้มูลและความเห็น 

  การจดัการขอ้วติกกงัวลและขอ้ร้องเรียน 

  การพฒันาคุณภาพชีวติ 

 การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนรอบสถานประกอบการ  

 สังคมโดยรวม 

 

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

การดาํเนินงานดา้นนีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีอยู่รอบโรงไฟฟ้า ซึงจะดาํเนินการโดยโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง 

ส่วนกลุ่มเป้าหมายนอกพืนทีโรงไฟฟ้าทีบริษทั เป็นผูด้าํเนินการจุดมุ่งหมายก็เพือเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนให้มีความ

เขม้แขง็สามารถพฒันาชุมชนของตนทงัในมิติสงัคมสิงแวดลอ้มใหดี้ยงิขึน 
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มิติด้านสังคม 

โครงการ CSR-DIW สู่โรงเรียน ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าราชบุรี ริเริมโครงการนีเมือปี 2558 หลงัจากทีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลงั

สร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นสุขอยา่งยงัยนื (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-

DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตอ้งการขยายแนวความคิดนีไปสู่โรงเรียนโดยรอบพนืทีโรงไฟฟ้า เพือสร้างความ

ตระหนกัและบ่มเพาะค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ตลอดจนธรรมาภิบาลแก่บุคลากรและนกัเรียนใน

โรงเรียน 

 

ผลการดาํเนินโครงการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 เปิดรับสมคัรโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการฯ

ระดบั Beginner 

 จดัทาํคู่มือ CSR in school 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้โรงเรียนทีเขา้

ร่วมโครงการ 

 ทวนสอบการดาํเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของโรงเรียน 

 ประเมินผลและมอบรางวลัให้กบัโรงเรียน

ทีผา่นการประเมิน 

ผลลพัธ์ 

โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 10 โรงเรียนและ

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน8 โรงเรียน 

 เปิดรับสมคัรร่วมโครงการ 2 ระดบั คือ 

1. ระดบั Beginner 

2. ระดบั Advance 

ผลลพัธ์ 

- ระดบัแรก มีโรงเรียนร่วมโครงการ10 

โรงเรียน ผา่นการประเมิน 9 โรงเรียน 

- ระดบัทีสอง มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 

8 โรงเรียน ผา่นการประเมิน 8 โรงเรียน 

 พฒันาโรงเรียนทีผ่านการประเมินระดบั

Advance สู่ระดบั Smart 

 ส่งเสริมและขยายผลโครงการดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของโรงเรียนทงั 8

โรงเรียน ไปยงัชุมชนเป้าหมาย และ

สามารถเป็นพเีลียงให้กบัโรงเรียนใกลเ้คียง 

ผลลพัธ์ 

ศูนยก์ารเรียนรู้เห็ดโคนคอนโดโรงเรียนวดั

ท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) 
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โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข 

โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข ริเริมขึนตงัแต่ปี 2558 โดยมีวตัถุประสงค์ ในการสร้างคุณค่าร่วม 

(Creating Shared Value : CSV) การแบ่งปันองคค์วามรู้และการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม ตาม

เจตนารมณ์ในการเป็นพลเมืองธุรกิจทีดีของจังหวดันนทบุรี ทีตงัสํานักงานใหญ่ของบริษทั และในปี 2560 ได้สานต่อ

กิจกรรมภายใตป้ระเด็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั (อนุบาลถึงประถมศึกษา) ในพืนทีเป้าหมายคือ โรงเรียนใน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 โดยใชแ้นวคิดการจดัการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning: BBL) ซึงในกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL นนั ประกอบดว้ยปัจจยัขบัเคลือนสําคญั 5 ปัจจยั คือ 

(1) สนามเด็กเล่น (2) ห้องเรียน (3) กระบวนการเรียนรู้ (4) หนังสือเรียนและใบงานและ (5) สือนวตักรรมการเรียนรู้ 

โครงการจึงร่วมกบัโรงเรียนในพืนทีเป้าหมายเสริมสร้าง พฒันาและปรับปรุงปัจจยัหลกัเหล่านี ให้เอือต่อการเรียนรู้อยา่ง

สมวยัตามพฒันาการของร่างกาย สมอง สงัคม และอารมณ์ อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก 

การดาํเนินงานในปี 2560 

 จดัการอบรม “สร้างแม่พิมพ ์BBL นาํความรู้สู่ห้องเรียน” สาํหรับครูผูส้อนในระดบัประถมศึกษารวม 82 

คน จาก 33 โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นการอบรมทีจดัขึนต่อเนืองเป็นปี

ที 2 เป็นการต่อยอดองค์ความรู้พืนฐาน มีเนือหาเพิมเติมเกียวกับการออกแบบแผนการเรียนการสอนด้วย BBLให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิแก่นกัเรียนไดจ้ริงวิธีออกแบบการประเมินผลทีครูผูส้อนจะนาํไปประเมินพฒันาการของ

นกัเรียนหลงัจากทีไดน้าํกระบวนการ BBLไปใช ้

 จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การพฒันาสือ นวตักรรม ส่งเสริมการเรียนรู้” ปี 2 โดยเน้นการลงมือปฏิบตัิ

ผลิตสือการเรียนการสอนเพือครูอาจารย์ทีเขา้รับการอบรมจะสามารถนําไปปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได ้

นอกจากนียงัจดักิจกรรมทาสีโตะ๊เกา้อีนกัเรียน และอุปกรณ์ในสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้มีสีสันสดใสตามทฤษฎีของ 

BBL เพือดึงดูดความสนใจและช่วยให้เกิดการจดจาํ ส่งผลต่อพฒันาการทางสมองของเด็ก โดยไดด้าํเนินการในรูปแบบ

กิจกรรมพนกังานจิตอาสา ร่วมกบัผูบ้ริหารและคณะครูอาจารยข์องโรงเรียนในเครือข่าย 6 แห่ง คือ โรงเรียนวดัซองพลู (วฑิิ

ตราชประชานุสรณ์) โรงเรียนวดัตาํหนกัใต ้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) โรงเรียนบางคูลดั โรงเรียนชุมชนวดับางไกรใน 

(ศีลพิบูลยว์ทิยา) โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วดัศรีประวตัิ) และโรงเรียนวดัเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบาํรุง) 

มิติด้านสิงแวดล้อม 

โครงการพลงังานชุมชน 

โครงการนีดาํเนินการโดยบริษทั โดยมีการดาํเนินงานมาแลว้ 3 โครงการ แต่ละโครงการใชเ้วลาประมาณ 3 ปี  

โครงการปี 2554-2556  

ร่วมมือกบัสาํนกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี ส่งเสริมชุมชนในตาํบลท่าราบและบา้นสิงห์ จดัทาํแผนพลงังาน

ชุมชนพร้อมทงัสนบัสนุนเทคโนโลยพีลงังานใหก้บัชุมชนเพอืช่วยลดการใชพ้ลงังานเชือเพลิงในครัวเรือน 

โครงการปี 2557-2559 

ดาํเนินงานในพนืที 3 จงัหวดั ร่วมกบัสาํนกังานพลงังานจงัหวดัในพืนที โดยดาํเนินงานในพนืทีจงัหวดัราชบุรี 

กาญจนบุรีและเพชรบุรี ส่งเสริมให้ชุมชนจดัการการใชพ้ลงังานในครัวเรือนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประยกุตใ์ช้



          สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 170  

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดใ์นชนับรรยากาศ พร้อมทงัจดัตงัศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานชุมชน 

โครงการปี 2560-2562 

ดาํเนินงาน ร่วมกบัสาํนกังานพลงังานจงัหวดัในพืนที 3 จงัหวดัภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน และ

น่าน ซึงปี 2560 เป็นปีแรกของโครงการในพนืทีเป้าหมายใหม่ โดยเนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

ผลการดาํเนินโครงการ 

ปี 2554-2556 ปี 2556-2559 ปี 2560 

 พนืทีโครงการ 2 ตาํบล - ตาํบลท่าราบและ

บา้นสิงห์ จงัหวดัราชบุรี 

 ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงได ้ 38,880 

บาทตอ่ปี 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลดลง 76 ตนั คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า

ต่อปี 

 พนืทีโครงการ 3 ตาํบล - ตาํบลนาํพจุงัหวดั

ราชบุรี ตาํบลหนองโรง จงัหวดักาญจนบุรี 

และตาํบลท่าไมร้วกจงัหวดัเพชรบุรี 

 ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงได้

37,310,875.75 บาทตอ่ปี 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลดลง 123 ตนั คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี 

 คดัเลือกชุมชนพนืทีเป้าหมาย คือ ตาํบลแม่

แฝก จงัหวดัเชียงใหม ่ตาํบลป่าสกั                    

จงัหวดัลาํพนู และตาํบลเปือ จงัหวดัน่าน 

 ประชุมชีแจงรายละเอียดโครงการ 

 คดัเลือกอาสาสมคัรพลงังาน (อสพน.) 

 สาํรวจและสะทอ้นขอ้มูลการใชพ้ลงังาน

ของแต่ละชุมชน 

 คดัเลือกเทคโนโลยพีลงังานทีเหมาะสมกบั

ชุมชน 

 มอบเทคโนโลยพีลงังานให้ครัวเรือนทีร่วม

โครงการ 

 เก็บขอ้มูลความเปลียนแปลงของค่าใชจ่้าย

ดา้นพลงังานของชุมชน 

การส่งเสริมความตระหนักรับผดิชอบต่อสังคมให้พนักงาน 

บริษทัมุ่งมนัทีจะปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีจิตสาธารณะพร้อมทีจะตอบแทนสังคม เพือ

สร้างพนกังานใหเ้ป็นทงัคนดีและคนเก่ง ซึงจะนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายความยงัยืนได ้กิจกรรมพนกังานจิตอาสา จึงริเริม

ขึนเมือปี 2553 และดาํเนินการมาอยา่งต่อเนือง ทงัดา้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมพฒันาคุณภาพการศึกษา

เด็กและเยาวชน ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

ในปี 2560 มีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทงั 16 กิจกรรม จาํนวน 719 คน-วนั หรือคิดเป็นจาํนวนชวัโมง

จิตอาสา 5,752 ชวัโมง คิดเป็นผลตอบแทนต่อสงัคม ประมาณ 2,228,900 บาท 

การสํารวจระดับความพงึพอใจของชุมชน 

การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของชุมชนเป็นตวัชีวดัระดบัความพึงพอใจและการยอมรับของ

ชุมชนทีสะทอ้นถึงการดาํเนินงานดา้นสงัคมของโรงไฟฟ้า 
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โรงไฟฟ้าราชบุรี 

สาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ไดด้าํเนินการสาํรวจความคิดเห็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ซึงไดด้าํเนินการสาํรวจจาก

ประชากรตวัอย่างจาํนวน 500 คน ในพืนที 9 ตาํบลรอบโรงไฟฟ้า โดยทาํการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนตามแผนที

กาํหนดไว ้คือ 2 ปีครัง ซึงในปี 2560 โรงไฟฟ้าราชบุรียงัคงสือสาร รับฟังความเห็น และพฒันาการดาํเนินงานดา้นชุมชน

สัมพนัธ์เพอืยกระดบัความพึงพอใจและสร้างความเชือมนัใหก้บัชุมชนอยา่งต่อเนือง 

 

แผนการดาํเนินงานในปี 2561 

 สาํรวจระดบัความพึงพอใจและทศันคติของชุมชนทีมีต่อภาพลกัษณ์และการดาํเนินงานดา้นชุมชนและ

สังคมของโรงไฟฟ้าเพอืนาํไปพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

 เพิมช่องทางการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าและการจดัทาํโครงการเพอืสังคมมากขึน 

 รับฟังความคิดเห็นของชุมชนอยา่งทนัท่วงที และพฒันากระบวนการชีแจงปัญหาให้ชุมชนรับทราบใน

กรณีทีมีประเด็นปัญหาเกิดขึน 

 ดาํเนินโครงการเพือสังคมและชุมชนทีเนน้การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิต และสาํรวจความเห็น

และผลการดาํเนินโครงการควบคู่กนั 

โรงผลติไฟฟ้านวนคร 

ในปี 2560 โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ไดด้าํเนินโครงการต่างๆ ในการพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทงั 55 

ชุมชน พร้อมทงัมีการสือสารและสร้างความเขา้ใจเพือสร้างความเชือมนัและลดความวิตกกงัวลของคนในชุมชนผ่านสือ

ต่างๆ การพบปะเยยีมเยยีน และกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า พร้อมทงัมีการสาํรวจทศันคติความเชือมนัของชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้าปีละ 1 ครัง โดยในปี 2560 เป็นปีที 2 ทีดาํเนินการ 
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การลงทุนสนับสนุนพัฒนาชุมชนและสังคม 

การลงทุนสนบัสนุนพฒันาชุมชนและสงัคมของบริษทั ในปี 2560 ไดด้าํเนินการสนบัสนุนตงัแต่ระดบัชุมชน 

ทอ้งถิน จนถึงในระดบัประเทศ ทงัทางตรงและทางออ้ม ประกอบด้วยการลงทุนในโครงการพฒันาสังคมต่อเนือง การ

สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน การบริจาคเพอืสาธารณประโยชน ์และภาษีต่างๆ 

 

11) การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

บริษทัเชือมนัว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมนัในจริยธรรม คุณธรรม และความซือสัตยสุ์จริต ประกอบกบัการมี

ระบบบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการทีดีรวมถึงการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจะเป็นปัจจยัสาํคญัที

ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างยงัยืนและสามารถธํารงความเป็นผู ้นําในธุรกิจได้ บริษัทจึงตระหนักและให้

ความสาํคญักบัการมีระบบควบคุมภายในทีดีอย่างต่อเนืองเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ทีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง เพือให้

มนัใจวา่การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั

ต่างๆ ซึงจะทาํใหเ้กิดการตรวจสอบมีความถ่วงดุล และสามารถควบคุมดูแลให้มีการใชท้รัพยสิ์นเพือประโยชน์ของบริษทัอย่าง

แทจ้ริง 

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครัง โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารผูส้อบบญัชี และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวม 8 ครัง และเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 1 ครัง โดย

คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบเขตหน้าทีทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามระเบียบบริษัท ว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยไดรั้บรายงานวา่มีขอ้บกพร่องเกียวกบัระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัทีเป็นสาระสาํคญัจากผูส้อบบญัชีแต่อยา่งใด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 12/2560 เมือวนัที 18 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นต่อ

ระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี 

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม 

 บริษทัยึดหลกัในการบริหารผ่านคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารตามโครงสายการบังคบับญัชาและหน้าที

ความรับผิดชอบทีกาํหนดดว้ยความซือตรงและมีจริยธรรม โดยไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที
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ชดัเจนวดัผลได ้รวมทงัมีการจดัทาํมาตรฐานของจรรยาบรรณระเบียบคาํสัง บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการ

ดาํเนินการทีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชนั 

 การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทันนัปฏิบตัิหน้าทีดว้ยความชาํนาญ มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหาร โดยกาํกบัดูแลในเรืองสภาพแวดลอ้มของการควบคุม การประเมินความเสียงกิจกรรมควบคุม และมีการกาํกบัให้มี

ระบบการสือสารขอ้มูลผา่นระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประมวลผล 

 บริษทัมีการวางนโยบาย วิธีการปฏิบติัเกียวกบัการบริหารบุคลากร การประเมินความสามารถของบุคลากร รวมถึง

การวางแผนและเตรียมสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพอืจูงใจและรักษาไวซึ้งพนกังานของบริษทั 

 บริษทัมีการผลกัดนัให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกตาํแหน่งไดร่้วมกนัรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน โดยกาํหนด

หน้าทีความรับผิดชอบภายใตโ้ครงสร้างองค์กรทีชดัเจน มีการกาํหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวลัการ

ลงโทษพนกังานเป็นรายบุคคล 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในโดยไดจ้ดัให้มีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อระบบการควบคุมภายใน ซึง

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจน วดัผลไดเ้พือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และพนกังาน และมีการทบทวนอยา่งสมาํเสมอ เพอืสร้างการเติบโตให้บริษทัอยา่งมนัคงและยงัยนื 

ปี 2560 บริษทัมีการปรับโครงสร้างองคก์ร โดยกาํหนดโครงสร้างบริหารและการแบ่งส่วนงานให้มีความชดัเจนมาก

ยงิขึน มีการกาํหนดสายการบงัคบับญัชา อาํนาจการอนุมติั และหนา้ทีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนตามลาํดบัขนั รวมถึงกาํหนด

ตวัชีวดั (Key Performance Indicators: KPI) เพอืเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและติดตามประเมินผล 

นอกจากนี บริษทัไดมี้การกาํหนดจรรยาบรรณบริษทัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับกรรมการและพนกังาน

ใชย้ดึถือเป็นแนวปฏิบตัิ รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั พร้อมทงัจดัให้มีการประเมินความ

เสียงดา้นการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึงบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ และ

ไดรั้บรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) ในปี 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย และยงัได้รับการ

จดัลาํดบั CG Score ประจาํปี 2560 สูงสุด 5 ดาว จากการเขา้ร่วมโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทยอีกดว้ย และเพือความโปร่งใสและสร้างกระบวนการดาํเนินงานทีชดัเจนยิงขึน บริษทัจึงไดจ้ัดทาํนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัของกลุ่มบริษทัขึน นอกจากนียงักาํหนดนโยบายงดการรับของขวญัเพือยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

และสร้างบรรทดัฐานทีดีในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงจดัให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนหรือขอ้มูลเกียวกบัการทุจริต การกระทาํ

ผิดกฎหมายจรรยาบรรณ รวมถึงระบบการควบคุมภายในทีบกพร่องเพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้ดี

ยงิขึน 

การประเมนิความเสียงและการจดัการความเสียง 

บริษทักาํหนดขนัตอนและการดาํเนินการบริหารความเสียง สรุปไดด้งันี 

 กาํหนดเป้าหมายเพือประเมินความเสียงโดยมีการกาํหนดสาระสาํคญัของรายงานทางการเงินซึงสะทอ้นถึงกิจกรรม

ขององค์กรทีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป โดยแผนงานดา้นความเสียงมีการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั

และสือสารให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัรับทราบ 
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 ระบุ วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสียงทังปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมกําหนดระดับนัยสําคญัในการ

ตอบสนองความเสียงนนัโดยครอบคลุมทงัระดบัองคก์ร และสายงาน ทงันี โครงสร้างของการบริหารความเสียง ประกอบดว้ย

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะทาํงานบริหารความเสียง และฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณาโอกาสทีจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทบทวน

เป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดนั เพอืกาํหนดมาตรการป้องกนั และสือสารให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย 

 ระบุและประเมินการเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทงัในดา้นการเปลียนแปลง สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก รูปแบบธุรกิจ และผูน้าํองคก์ร 

เพือให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถกาํกบัดูแลและติดตาม

การปฏิบตัิงานของบริษทัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด บริษทัจึงไดจ้ดัทาํโครงสร้างของการบริหารความเสียงซึงประกอบดว้ย คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะทาํงานบริหารความเสียง และฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ทาํหน้าที

รับผิดชอบและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสียง การจาํแนกปัจจยัเสียง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการ

ทีใชเ้พอืบริหารความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกบัสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพือ

ประเมินความเสียงและผลกระทบภายหลงัจากทีนาํมาตรการต่างๆ มาใชใ้นการดาํเนินการแลว้ จากนันจึงรวบรวมนาํเสนอต่อ

คณะทาํงานบริหารความเสียง ซึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกนัพิจารณาและกลนักรองก่อนทีจะ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการบริษทั เพอืพจิารณาเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 บริษทัไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการทีดีซึงประกอบดว้ยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินเป็นประธาน

คณะทํางาน ผู ้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ของทุกสายงาน และผูอ้ ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นคณะทํางาน และ

ผูอ้าํนวยการสํานักเลขานุการบริษทัเป็นคณะทาํงานและเลขานุการ ทาํหน้าทีรับผิดชอบการบริหารความเสียงดา้นการทุจริต 

และติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเสียง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั 

กจิกรรมการควบคมุ 

 บริษทัไดด้าํเนินกิจกรรมการควบคุมความเสียงให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้โดยมีการกาํหนดมาตรการการควบคุม

ภายในภายใตร้ะเบียบคาํสังของบริษทัทีครอบคลุมการดาํเนินงานทุกดา้นทุกระดบัขององคก์รโดยคาํนึงถึงการแบ่งแยกหนา้ที 

การกาํหนดอาํนาจอนุมติั และออกแบบผูดู้แลเก็บรักษาขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

 บริษทัมีการพฒันาระบบเทคโนโลยทีีใชใ้นการควบคุมอยา่งต่อเนืองตามกระบวนการทาํงานของธุรกิจรวมถึงมีการ

กาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั แผนฉุกเฉิน และการจดัหา พฒันาดูแลรักษาระบบ 

 บริษทัมีนโยบายทีรัดกุมในการควบคุมและกาํหนดนโยบายทีสาํคญัในเรืองเกียวกบัการทาํธุรกรรมทีเกียวโยงกนั 

(Related Party Transaction Policy) และการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเฉพาะในดา้นการทาํธุรกรรม และอาํนาจ

อนุมัติของคณะกรรมการบริษทัผูบ้ริหารระดับสูง การติดตามดูแลการทาํงานของบริษัทย่อย และบริษทัร่วม ภายใต้การ

ดาํเนินงานภายในระยะเวลาทีเหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสมาํเสมอ 

เพอืใหม้นัใจวา่ นโยบายและแนวทางทีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้ไดรั้บการปฏิบติัและตอบสนองอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย บริษทัจึงจดัให้มีระบบควบคุมภายในดา้นการบญัชีการเงินการดาํเนินงาน และการกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน สรุปไดด้งันี 
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 กาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ อาํนาจการสงัจ่ายเช็คของฝ่ายบริหาร

ระดบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/คาํสงับริษทั 

 การทาํธุรกรรมทีเขา้เงือนไข เป็นรายการทีเกียวโยงกนั จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัซึงไม่เป็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั หรือทีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาแลว้แต่กรณีตามลาํดบั โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออย่างสมาํเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร

สินทรัพยรั์บผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนินงาน โดยการกาํหนดทิศทางดาํเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษทั ว่าดว้ย

หลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลบริษทัย่อย บริษทัในเครือและบริษทัร่วมทุน ทีกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายผ่าน

ทางผูแ้ทนบริษทัและใหผู้แ้ทนบริษทัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล ซึงถือเป็นเครืองมือสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้ 

 ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง พอเพียงในการตดัสินใจเพือการทาํ ธุรกิจโดยมีการพิจารณาถึงตน้ทุนและประโยชน์ทีจะไดรั้บ 

พร้อมกบักาํหนดวธีิการจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบ 

 การส่งหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารใหค้ณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ทนัเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด พร้อมมีการ

บนัทึกรายงานการประชุมครบถว้นทุกครังและสอบทานได ้

 กระบวนการสือสารทีมีประสิทธิภาพ ทงัภายในและภายนอกภายใตช่้องทางทีเหมาะสมรวมถึงช่องทางการสือสาร

ลบัเพือแจ้งเบาะแสเกียวกับการทุจริตและคอร์รัปชนั นอกจากนียงัมีการรายงานขอ้มูลสําคญัต่อคณะกรรมการบริษทัอย่าง

สมาํเสมอ 

 ช่องทางการสือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท.และเว็บไซตข์อง

บริษทัเพือให้บุคคลภายนอก ผูถื้อหุ้น นักลงทุน หรือผูที้สนใจสามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน

ตลอดเวลา  

นอกจากนี ฝ่ายบริหาร ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสือสารภายในองคก์รทีมีประสิทธิภาพ ดงันี 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ จะไดรั้บหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทีมีขอ้มูลทีจาํเป็นและเพียงพอก่อนการ

ประชุมล่วงหนา้ในระยะเวลาทีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้ซกัถาม คาํชีแจง ความเห็น ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการ

แต่ละท่านในแต่ละเรืองทีพิจารณา รวมทงัสรุปมติ ความเห็นของทีประชุมไวใ้นรายงานการประชุม เพอืเป็นขอ้มูลอา้งอิง 

 กาํหนดให้มีการประชุมระหวา่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กบัผูบ้ริหารของแต่ละสายงานและประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร

ตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึนไปเพอืติดตามความกา้วหนา้ของงาน การแกไ้ขปัญหาและเพือให้ขอ้มูลทีสาํคญัและเพียงพอต่อ

การปฏิบตัิงานและสือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั 

 ผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี ร่วมกบัผูส้อบบญัชีนาํเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือทบทวนการ

จดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป รวมถึงมาตรฐานการบญัชีสากลทีมีการปรับเปลียน 
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 จดัให้มีระบบการจดัเก็บขอ้มูล เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การจัดทาํรายงานทางการเงินและเอกสารสําคญั

ต่างๆ ไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเรืองนี 

 จดัช่องทางการสือสารภายในผ่านระบบ Intranet และ Lotus Note ซึงผูป้ฏิบติังานทุกคนไดรั้บและสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบันโยบายระเบียบ คาํสงั และประกาศต่างๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งทวัถึงและทนักาล 

ระบบการติดตามและประเมินผล 

 บริษทัมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ทงัในดา้นการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทัเพือป้องกนัเรือง

การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ประเมินและติดตามความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและโดย

การประเมินตนเองของพนกังาน เมือพบขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งทนัเวลาเพือพฒันาศกัยภาพของพนกังานตรวจสอบภายในบริษทัมีการสนบัสนุนให้พนกังาน

ไดรั้บการอบรมและพฒันาในดา้นการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานสากลอยา่งต่อเนือง 

 บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทาํที

ผิดปกติซึงกระทบชือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีทีเกิดเหตุการณ์ 

 บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดั

ให้กบัทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมทงัมีการวิเคราะห์เพือหาสาเหตุของความ

แตกต่าง (ถา้มี) ผลกระทบทีเกิดขึน แผนงานรองรับและวิธีการดาํเนินการเพือแกไ้ขหรือลดผลกระทบดงักล่าว เพือรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบในทุกๆ ไตรมาส 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการ

ตรวจสอบประจาํปีทีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบอยา่งสมาํเสมอ 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอืน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) บริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั บริษทั ราชบุรี

พลงังาน จาํกดั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์จาํกดั บริษทั อลัลายแอนซ์ จาํกดั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั  บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จาํกดั บริษทั อาร์อี โซล่าร์ 1 จาํกดั บริษทั ซีเอ็นไบโอแมส 

จาํกดั บริษทั พีบีไบโอแมส จาํกดั และบริษทั แอลพีไบโอแมส จาํกดั ไดบ้นัทึกค่าสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีในรอบ

บญัชีทีผ่านมาเป็นจาํนวนเงินรวม 2,302,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จาํนวน 63,000 บาท) ประกอบดว้ย ค่าสอบ

บญัชีของบริษทัจาํนวน 850,000 บาท และค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยทีแต่ละบริษทัยอ่ยรับภาระเอง จาํนวน 1,452,000 บาท 

(ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จาํนวน 63,000 บาท) 

นอกจากนี บริษทัได้มีการจา้งกิจการทีเกียวขอ้งกบัสํานักงานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดัเป็นทีปรึกษาในปี 2560  

เพอืวตัถุประสงคเ์ฉพาะซึงบริษทัไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชีในระหวา่งปีเป็นจาํนวน 8,553,000 บาท ทงันี การจา้งกิจการ

ทีเกียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดัในการให้บริการอืน นอกเหนือจากงานสอบบญัชีนนั ไม่ก่อให้เกิดการ

ขดักนัในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซึงจะไม่ทาํให้ผูส้อบบญัชีขาดความเป็น

อิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวประภา               

ปูรณโชติ และ (3) นางศิริพร เหลืองนวล ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึงกรรมการทงั 3 ท่าน ไดป้ฏิบตัิหน้าทีในฐานะ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยมีนายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ที

เลขานุการ 

ในระหวา่งปี 2560 มีการเปลียนแปลงกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษทัครังที 4/2560 เมือวนัที 26 

เมษายน 2560 โดยแต่งตงันายชาติชาย โรจนรัตนางกูร เป็นประธานแทนนายชวลิต พิชาลยั และนายดนยั เอกกมล แทน

นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา และมติคณะกรรมการบริษทัครังที 12/2560 เมือวนัที 18 ธนัวาคม 2560 แต่งตงันางศิริพร 

เหลืองนวล เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายดนยั เอกกมล ซึงพน้จากตาํแหน่งเนืองจากเสียชีวติ 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบบริษทั ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2560 และระเบียบบริษทั ว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึง

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทงัสิน 9 ครัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 ครัง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยูใ่นตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) ใน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง จะมีฝ่ายบริหารของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุก

ครังเพือร่วมเสนอขอ้มูลรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละ

ครังไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั และบริษทัยอ่ยเพอืทราบทุกครัง 

ในรอบปีทีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินกิจกรรมทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 สอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น ความเชือถือไดข้องงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปีของบริษทั

และบริษทัยอ่ยก่อนทีจะนาํเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษทั 

 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพือให้มนัใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้

 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 สอบทานรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้งกาํหนด โดยรายการทีเป็นรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทีจะนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารไดร้ายงานความเคลือนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพอืทราบทุกไตรมาส 
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 กาํกบัดูแลระบบบญัชี และรายงานทางการเงินเพอืใหม้นัใจวา่กระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดระบบการควบคุม

ภายในอยา่งเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมทงัมีการนาํไปปฏิบติัอยา่งครบถว้น

และมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาขอ้มูลระบบงานบริหารความเสียงโดยได้รับสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานบริหาร

ความเสียง ทงันี ปัจจยัความเสียงทีสาํคญั บริษทัไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพอืใหม้นัใจวา่การดาํเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเรือง

การควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอทีจะป้องกันหรือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนได้ รวมทังเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพือให้งานตรวจสอบภายในดําเนินการได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการบญัชี

ทีรับรองทัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ ระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีโดยชดัเจน ไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของระบบการ

ควบคุมภายในทีเป็นสาระสําคญั รวมทงัไม่พบขอ้สังเกตหรือประเด็นทีอาจเกียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชนั การดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชีของบริษทั 

อนึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตงันายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์(ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขที 3565) หรือนายเจริญ ผูส้ัมฤทธิเลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 4068) หรือนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ 

(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6333) แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ประจาํปี 2561 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,570,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) โดยค่าสอบ

บญัชีเฉพาะส่วนของบริษทั คิดเป็นเงิน 1,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-Pocket จาํนวนเงินตามจริงแต่ไม่เกิน 

40,000 บาท) ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเรืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือนาํเสนอขออนุมติัจากที

ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

        

(นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

31 ธนัวาคม 2560  



          สว่นท ี2 การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 179  

12. รายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั ทงันีอาจมีความเกียวขอ้งกนั โดยเป็น              

ผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั  ดงัรายละเอียดทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินปี 2560 ในส่วนของหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ซึงบริษทัขอสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหวา่งกนัทีมีนยัสาํคญั ดงันี 

1. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.1 ข้อตกลงการให้บริการและจดัการ    

1.1.1 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการ

โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ และใหบ้ริการงานตรวจสอบภายใน  

งานกฎหมาย  งานเลขานุการคณะกรรมการ

บริษทั งานดา้นบญัชีและงบประมาณ งานบริการ

ดา้นการเงิน งานดา้นภาษี งานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล         

งานดา้นองคก์รสมัพนัธ์ และงานดา้นการส่งเสริม

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

บจ.ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี 

 

116.97 

 

 

 

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนี

ประกอบกบับริษทัมีบุคลากร       

ทีมีความชาํนาญและความ

พร้อมดงักล่าวโดยคิดค่าบริการ

เป็นรายเดือน ในอตัราค่าบริการ

ตามสญัญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆ ตามทีเกิดขึน

จริง 

1.1.2 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งาน

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชี

และงบประมาณ งานบริการดา้นการเงิน และงาน

ดา้นภาษี รวมทงัให้บริการในการดาํเนินการขาย

หุน้สามญัในบริษทัโอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ี

จาํกดั    

บจ.ราชบุรี

พลงังาน 

0.35 บจ.ราชบุรีพลงังานไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนี

ประกอบกบั  บริษทัมีบุคลากร

ทีมีความชาํนาญและความ

พร้อมในงานดงักล่าว โดยคิด

ค่าบริการเป็นรายไตรมาสใน

อตัราค่าบริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ ค่าใชจ่้าย

อืนๆตามทีเกิดขึนจริง และ

ค่าบริการในการดาํเนินการซือ

หรือขายหุน้สามญัในอตัรา          

ร้อยละ 2 ของราคาขาย 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.1.3 ใหบ้ริการงานตรวจสอบภายใน              

งานดา้นกฎหมาย งานดา้นภาษี  งานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั งานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานบริหารดา้นการเงินและงานดา้น

บริหารทรัพยากรบุคคล 

บจ.ราช-ลาว 

เซอร์วสิ 

4.02 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็นผูด้าํเนิน 

การให ้ประกอบกบับริษทัมี

บุคลากรทีมีความสามารถใน

งานทีใหบ้ริการโดยคิด

ค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัรา

ค่าบริการตามสญัญาค่าบริการ

และจดัการ และค่าใชจ่้ายอืนๆ

ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.4 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งาน

เลขานุการ คณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชี

และงบประมาณ งานบริการดา้นการเงิน และงาน

ดา้นภาษี 

บจ.ราชบุรีอลัลาย

แอนซ ์

 

0.12 บจ.ราชบุรี อลัลายแอนซ์มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั  

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ โดย

คิดค่าบริการเป็นรายปีในอตัรา

ค่าบริการตามสญัญาค่าบริการ

และจดัการ และค่าใชจ่้ายอืนๆ

ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.5 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งาน

เลขานุการ คณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชี

และงบประมาณ งานบริการดา้นการเงิน และงาน

ดา้นภาษี 

 

บจ.อาร์เอช 

อินเตอร์เนชนั

แนล คอร์ปอเรชนั 

 

0.90 บจ.อาร์เอช อินเตอร์ เนชนัแนล 

คอร์ปอเรชนั มีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให ้

ประกอบกบับริษทัมีบุคลากรที

มีความสามารถในงานทีให ้

บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น

รายปีในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึน

จริง 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

    1.1.6 ใหบ้ริการงานดา้นการจดัหาเงินกู ้และคาํ

ประกนัเงินกู ้

 

บจ.อาร์เอช อินเตอร์ 

เนชนัแนล                 

(สิงคโ์ปร์)             

คอร์ปอเรชนั 

 

3.55 บจ. อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในการจดัหาเงินกูแ้ละ

คาํประกนัเงินกู ้

1.1.7 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งานดา้น

ทรัพยากรบุคคลงานดา้นบญัชี  งานบริการดา้น

การเงิน และงานดา้นภาษีรวมทงัใหบ้ริการและ

ดาํเนินการขายหุน้สามญัใน บริษทั อาร์ไอซีไอ 

อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั      

 

บจ.อาร์เอช อินเตอร์

เนชนัแนล               

(สิงคโ์ปร์)                

คอร์ปอเรชนั 

 

40.71 บจ. อาร์เอช อินเตอร์   เนชนั 

แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั  

มีความตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั  

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ  

โดยคิดค่าบริการเป็นรายปีใน

อตัราค่าบริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ ค่าใชจ่้าย

อืนๆตามทีเกิดขึนจริง และ

ค่าบริการในการดาํเนินการ         

ซือหรือขายหุน้สามญัในอตัรา

ร้อยละ 2 ของราคาขาย 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.1.8 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานจากบริษทั 1 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารดา้นการเงินที บจ.ราชบุรี

เพาเวอร์  

 

 

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

4.82 บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั 

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ  

โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ในอตัราค่าบริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง 

  1.1.9 สัญญา Management Agreement 

กบับจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

 

85.27 บริษทัไดใ้หบ้ริการดา้นมวลชน  

สัมพนัธ์ และให้คาํแนะนาํดา้น

เทคนิคในการก่อสร้าง 

เดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าโดยไดรั้บค่าบริการ

นบัแต่วนัเดินเครืองเชิงพาณิชย์

ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์

ชุดแรก (วนัที 1 มี.ค.51) อายุ

สัญญา 25 ปี 3 เดือน โดยคิด

ค่าบริการเป็นรายไตรมาส 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตสุมผล 

1.1.10 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานจากบริษทั 2 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่าย

บริหารและการเงินทีบจ.ชูบุราชบุรี อีเลคทริค

เซอร์วสิ  

 

บจ.ชูบุราชบุรี        

อีเลคทริค เซอร์วสิ   

 

10.23 บจ.ชูบุราชบุรี อีเลคทริค

เซอร์วสิ มีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให ้

ประกอบกบับริษทัมีบุคลากรที

มีความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดค่าบริการเป็น

รายเดือนในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึน

จริง 

1.1.11 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานจากบริษทั 1 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการการเงินทีบจ.เซาทอี์สท ์

เอเชีย เอนเนอร์จี 

 

บจ.เซาทอี์สทเ์อเชีย 

เอนเนอร์จี 

 

3.03 บจ.เซาทอี์สท ์ เอเชีย เอนเนอร์จี 

จาํกดั มีความตอ้งการใหบ้ริษทั 

เป็นผูด้าํเนินการให ้ประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดค่าบริการเป็น

รายเดือนในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

1.1.12 สัญญา Service Agreement กบับจ.

ไฟฟ้านาํงึม 2  

 

บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 

 

25.00 บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 ไดท้าํสญัญา

Service Agreementกบับริษทั

โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตร

มาสในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ  
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.1.13 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการ

โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คน

ไปดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการทีบจ.

ไฟฟ้า หงสา 

 

 

บจ.ไฟฟ้า หงสา 

 

17.53 บจ.ไฟฟ้าหงสา มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการใหป้ระกอบกบั

บริษทั มีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ 

โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตร

มาสในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆตามที

เกิดขึนจริง 

    1.1.14 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการ

โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 4 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการทีบจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

 

บจ.ผลิตไฟฟ้า 

นวนคร 

 

8.46 บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั

บริษทัมีบคุลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ 

โดยคิดค่าบริการทีเทียบเคียง

ไดก้บัราคาตลาด 

 1.1.15 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการ

โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คน

ไปดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ  และรอง

กรรมการผูจ้ดัการแก่ บจ.โซลาร์ตา้ 

 

บจ.โซลาร์ตา้ 

 

8.93 บจ.โซลาร์ตา้มีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให ้

ประกอบกบั บริษทัมีบุคลากรที

มีความสามารถในงานทีให ้

บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น

รายเดือนในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึน

จริง 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.1.16 ใหบ้ริการพนืทีสาํนกังานและบริการ

อืนๆในพนืที 

 

บจ.โซลาร์ตา้ 

 

0.76 บริษทัไดใ้หบ้ริการพนืที ขนาด 

72 ตารางเมตร รวมถึงบริการ

ดา้นอืนๆในพนืที ไดแ้ก่บริการ

ระบบเครือข่ายและ

คอมพวิเตอร์, ระบบโทรศพัท์ 

โดยมีอายสุญัญา 36 เดือน 

(ตงัแต่วนัที 1 ม.ค.59-31 ธ.ค.

61) 

    1.1.17 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการ

โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั ไปดาํรง

ตาํแหน่งผูช่้วย-กรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้าํนวยการ

ฝ่าย, ผูจ้ดัการและพนกังาน 

 

บจ.ไฟฟ้า เซเปียน- 

เซนาํนอ้ย 

 

6.78 บจ.เซเปียน-เซนาํนอ้ยมีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็นผู ้

ดาํเนินการให ้ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ  

โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ในอตัราค่าบริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.18 ใหบ้ริการงานดา้นการควบคุมและ

ตรวจสอบงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซนาํ

นอ้ยในสปป.ลาวใหเ้ป็นไปตามเอกสารควบคุม

โครงการฯ 

         

บจ.ไฟฟ้า เซเปียน- 

เซนาํนอ้ย 

 

66.18 บริษทัดาํเนินการตามเงือนไข

ใน Shareholder Agreement 

ระหวา่งผูถื้อหุน้ ลงนามเมือ

วนัที 15 มิ.ย.54 ทงันีเพือเป็น

การ ตรวจสอบและถ่วงดุลผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ (SKE&C) ซึงได้

สิทธิเป็น EPC Contractor ของ

โครงการฯ 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.1.19 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานจากบริษทั 2 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและรอง

กรรมการผูจ้ดัการทีบจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ี

และให้บริการงานดา้นกฏหมาย งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานดา้นบญัชี งานบริการดา้นการเงิน 

และงานดา้นภาษี 

 

บจ.โอเวอร์ซี กรีน 

เอนเนอร์ย ี

 

*1.68 

(*รายไดค้่าบริการ

เดือนมกราคม-

กรกฎาคม 2560) 

บจ.โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ี       

มีความตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั  

บริษทัมีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดค่าบริการเป็น

รายเดือนในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึน

จริง 

1.1.20 ใหบ้ริการพนืทีสาํนกังานและบริการ

อืนๆในพนืที 

 

บจ.โอเวอร์ซี กรีน 

เอนเนอร์ย ี

 

*0.71 

(*รายไดค้่าบริการ

เดือนมกราคม-

กรกฎาคม 2560) 

บริษทัไดใ้หบ้ริการพนืที ขนาด 

65 ตารางเมตร รวมถึงบริการ

ดา้นอืนๆในพนืที ไดแ้ก่บริการ

ระบบเครือข่ายและ

คอมพวิเตอร์, ระบบโทรศพัท์  

1.1.21 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานจากบริษทั 1 คนไป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการที บจ. สงขลา  

ไบโอ แมส 

 

บจ.สงขลา ไบโอ

แมส 

 

2.42 บจ.สงขลาไบโอ แมส มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั  

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ 

โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ในอตัราค่าบริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง

โดยมีอายสุญัญา 36 เดือน 

(ตงัแต่วนัที 1 พ.ค.59-30 เม.ย.

62) 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตสุมผล 

    1.1.22 ใหบ้ริการงานบริหารสาํหรับ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 3         

 

บจ. เฟิร์ส โคราช 

วนิด ์

 

 

1.07 บจ.เฟิร์ส โคราช วนิด ์มีความ

ตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีใหบ้ริการ 

โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน

ในอตัราค่าบริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง 

    1.1.23 ใหบ้ริการงานบริหารสาํหรับโรงไฟฟ้า

พลงังานลม หว้ยบง 2 

 

บจ.เค.อาร์ ทู 

 

1.07 บจ.เค.อาร์ ทู มีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให ้

ประกอบกบับริษทั มีบุคลากรที

มีความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดค่าบริการเป็น

รายเดือนในอตัราค่าบริการตาม

สัญญาค่าบริการและจดัการ 

และค่าใชจ่้ายอืนๆตามทีเกิดขึน

จริง 

1.2 เงนิให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย/กจิการทคีวบคุม

ร่วมกนั    

   

1.2.1 บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีในรูปของตวัสญัญาใชเ้งิน โดยมียอดเงินกู ้

ณ วนัที 31 ธ.ค.60  ดงันี                                                      

                                         ลา้นบาท                                                      

31 ธ.ค. 59  เงินกูย้กมา              5,400                    

กูเ้พมิ                                        10,850              

ชาํระคืน                                 (13,520)                

31 ธ.ค. 60  เงินกูค้งเหลือ          2,730 

บจ.ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี 

 

106.62 เพือจ่ายใหบ้จ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

ใชส้าํหรับหมุนเวียนภายใน

กิจการ โดยคิดอตัราดอกเบีย

ร้อยละ 2.45-4.50 ต่อปี 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

1.2.2 บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่ บจ.ราช-ลาว 

เซอร์วสิ ในรูปของสญัญาเงินกู ้(Loan 

Agreement) โดยมียอดเงินกู ้ณ วนัที 31 ธ.ค.60 

ดงันี                                              

                                               ลา้นเหรียญสหรัฐฯ      

31 ธ.ค. 59  เงินกูย้กมา           35.32                  

ชาํระคืน                                 (2.57)                   

31 ธ.ค. 60  เงินกูค้งเหลือ       32.75 

บจ.ราช-ลาว 

เซอร์วสิ 

 

40.49 เพือใชล้งทุนซือหุน้สามญัของ

บริษทั EDL Generation Public 

Company (EDL Gen) ในตลาด

หลกัทรัพยส์ปป.ลาว โดยคิด

อตัราดอกเบียร้อยละ 3.65 ต่อปี 

1.2.3 บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่ บจ.ราชบุรี

พลงังานในรูปของตวัสญัญาใชเ้งิน โดยมียอด

เงินกู ้ณ วนัที 31 ธ.ค.60 ดงันี 

                                               ลา้นบาท                

31 ธ.ค. 59  เงินกูย้กมา            325                              

ชาํระคืน                                 (122)                         

31 ธ.ค. 60  เงินกูค้งเหลือ        203 

บจ.ราชบุรีพลงังาน 

 

10.89 เพือเขา้ซือหุน้ บจ.โซลาร์ตา้, 

บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 

7), บจ.สงขลาไบโอ แมส 

และบจ.สงขลาไบโอฟเูอล โดย

คิดอตัราดอกเบียร้อยละ 4.00 

ต่อปี 

1.2.4 บริษทัใหเ้งินกูย้มืแก่บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-

เซนาํนอ้ย ในรูปของ Shareholders’ Loan 

Agreement โดยมียอดเงินกู ้ณ วนัที 31 ธ.ค.60 

จาํนวน 1.32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 

 

บจ.ไฟฟ้า เซเปียน         

เซนาํนอ้ย 

 

1.74 เพือสนบัสนุน Lao Holding 

State Enterprise ในการ

รับประกนัส่วนของผูถื้อหุน้

ของ LHSE โดยกูเ้งินจากผูถื้อ

หุน้เป็นจาํนวนรวมทงัสิน 4 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯโดยมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้และ

ดอกเบียภายใน 27 ปี                   

อตัราดอกเบีย                             

- 2 ปีแรก LIBOR + 3.5%         

- ปีที 3 เป็นตน้ไป LIBOR+ 4% 
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 บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  

รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

2.1 สัญญาซือขายไฟฟ้า       

1.1.1 สัญญาซือขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าราชบุรี 

- รายไดค้่าขายไฟฟ้า                        

จาํนวน  27,727.93 ลา้นบาท              

- รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน  

จาํนวน 3,602.28 ลา้นบาท  

 

กฟผ. 31,330.21 

 

โรงไฟฟ้าราชบุรี ไดท้าํสญัญา

ซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.อายุ

สัญญา 25 ปี (สญัญาลงนาม 

วนัที 9 ต.ค.43 จะตอ้งส่งไฟฟ้า

ทีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าใหแ้ก่ 

กฟผ. และจะไดรั้บรายไดจ้าก 

กฟผ. ตามเงือนไขในสญัญา

ซือขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) ซึงเป็นไปตาม

ธุรกิจปกต ิ

1.1.2 สัญญาซือขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าไตร

เอนเนอจี 

- รายไดค้่าขายไฟฟ้า                          

จาํนวน 7,897.85 ลา้นบาท  

- รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน  

จาํนวน 393.17 ลา้นบาท  

 

กฟผ. 

 

8,291.02 

 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ไดท้าํ

สัญญาซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.

อายสุญัญา 20 ปี (สญัญาลง

นามวนัที 22 พ.ค.40) จะตอ้ง

ส่งไฟฟ้าทีผลิตไดจ้าก

โรงไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. และจะ

ไดรั้บรายไดจ้าก กฟผ. ตาม

เงือนไขในสญัญาซือขายไฟฟ้า 

(Power Purchase Agreement) 

ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

2.2  สัญญาซือไฟฟ้าสํารอง และไฟฟ้าระบบ

จัดส่งนํา   

 

กฟผ. 

 

204.40 เนืองจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  

มีความจาํเป็นตอ้งซือไฟฟ้าจาก 

กฟผ.เพือใชใ้นการดาํเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าและระบบจดัส่ง

นาํโดยมีอตัราค่าไฟฟ้าเช่นเดียว 

กบัผูข้อซือไฟฟ้าจาก กฟผ.ราย

อืน 

2.3 สัญญาปฏิบตักิารเดนิเครืองและบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้า    

     บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จา้ง กฟผ. เดินเครือง

และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการซ่อม

บาํรุงรักษาหลกัและการบาํรุงรักษาทวัไป 

- ค่าบริการรายเดือน                          

จาํนวน 1,060.26  ลา้นบาท  

- ค่าใชจ่้ายอืน ๆ                                 

จาํนวน 179.54   ลา้นบาท 

กฟผ. 

 

1,239.80 เนืองจาก กฟผ. เป็นผูมี้

ประสบการณ์และเชียวชาญใน

การเดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการและ

มีปรับเพมิค่าบริการตามอตัรา

ค่าดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศ

ไทยรายปี ซึงเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติ  

 2.4 สัญญาจ้าง กฟผ.             

2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จา้ง กฟผ.เพือ

ใหบ้ริการดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพ

นาํทิงโรงไฟฟ้าราชบุรี  

          

 

กฟผ. 

 

 

1.26 เนืองจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

ไม่มีบุคลากรทีทาํงานในดา้นนี

ประกอบกบั กฟผ. มีบุคลากรที

มีความชาํนาญเป็นพิเศษ โดย

คิดอตัราค่าบริการซึงเป็นไป

ตามธุรกิจปกติ 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

2.4.2 บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จา้ง กฟผ.เป็นผู ้

ประสานการจดัหาเชือเพลิงและการ

จดัส่งเชือเพลิง  (นาํมนัเตา) 

 

กฟผ. 

 

 

2.13 เนืองจาก กฟผ. เป็นลูกคา้ราย

ใหญ่ของปตท. ทาํใหมี้อาํนาจ

ต่อรองราคาและปริมาณ 

รวมทงัความรวดเร็วในการ

ขนส่งไดเ้ป็นอยา่งดี และคิด

ค่าบริการซึงเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติ 

  2.5 สัญญาให้บริการจดัการ     

2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใหบ้จ.ราชบุรี

เพาเวอร์ เช่าทีดินจาํนวน 143 ไร่ 

สาํหรับสร้างโรงไฟฟ้า  และจาํนวน            

2 ไร่ เพอืก่อสร้างสถานีรับก๊าซ                  

ธรรมชาติ 

 

บจ. ราชบุรี     

เพาเวอร์ 

 

12.07 เนืองจากพนืทีของโรงไฟฟ้า

ราชบุรีมีสิงอาํนวยความสะดวก

และระบบสาธารณูปโภคที

เหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าโดย บจ.ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี โดยคิดค่าเช่า และปรับ

เพิมตามอตัราค่าดชันีราคา

ผูบ้ริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี 

ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ 
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รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใหบ้ริการแก่บจ.

ราชบุรีเพาเวอร์ เพอืใชสิ้งอาํนวยความ

สะดวกของโรงไฟฟ้า โดยมีรายไดด้งันี   

- ค่าบริการดา้นสิงแวดลอ้ม             

จาํนวน 3.43  ลา้นบาท 

- ค่าเช่าถงันาํมนัดีเซล                   

จาํนวน 2.18  ลา้นบาท 

- ค่าบริการสาธารณูปโภค              

จาํนวน 33.10  ลา้นบาท 

     

บจ.ราชบุรี  

เพาเวอร์ 

 

 

 

38.71 เนืองจากบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

มีสิงอาํนวยความสะดวกและ

ระบบสาธารณูปโภคที

เหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้า ดงันี 

- ค่าบริการสิงแวดลอ้ม 

- ค่าเช่าถงันาํมนัดีเซลปรับเพมิ

ตามอตัราค่าดชันีราคา

ผูบ้ริโภคประเทศไทยทุก 5 ปี 

ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ 

- ค่าบริการสาธารณูปโภค  

เรียกเก็บตามอตัราทีตกลง

ตามสญัญาซึงเป็นไปตาม

ธุรกิจปกต ิ

 

3. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จาํกัด 

รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

3.1  บจ.อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชัน 

ใหเ้งินกูย้มืแก่บจ.ราช-ออสเตรเลีย                  

คอร์ปอเรชนั ในรูปของ Mezzanine Facility 

Agreement จาํนวน 250 ลา้น เหรียญออสเตรเลีย 

โดยมีรายการระหวา่งกนั ดงันี 

-  ดอกเบียรับ จาํนวน 290.32 ลา้นบาท 

- รายไดค้่าบริการจดัการ จาํนวน 80.48     

ลา้นบาท 

บจ.ราช-

ออสเตรเลีย 

คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั  

370.80 เพือชาํระเงินกูเ้ดิมของ RAC 

และปรับโครงสร้างเงินกูข้อง

บริษทั โดยคิดอตัราดอกเบีย

ร้อยละ BBSY + 2.25 ต่อปี และ

คิดค่าบริการจดัการในอตัราร้อย

ละ 1.125 ต่อปี 
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4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั 

รายการระหว่างกนั บริษัทท ี

เกยีวข้อง 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 

4.1 ให้บริการด้านงานเดินเครืองและบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาในสปป.ลาว   

 

กฟผ. 

 

50.88 

 

เนืองจาก กฟผ.ไดพิ้จารณาแลว้

เห็นวา่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ 

เป็นนิติบุคคลสญัชาติลาว ซึงมี

ความคุน้เคยและสะดวก

คล่องตวัในการติดต่อ

ประสานงานใน สปป.ลาวเป็น

อยา่งดี จึงจา้งบจ.ราช-ลาว 

เซอร์วสิ ใหบ้ริการดา้นงาน

เดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา  

 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั มีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี 

1. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิจาํกดั (มหาชน) 

1.1   บริษทั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

1.2   บริษทั กบั บริษทั ราชบุรีพลงังาน  จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

1.3   บริษทั กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

1.4   บริษทั กบั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์  จาํกดั  มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์  จาํกดั ร้อยละ 99.99     

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์  จาํกดั 
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1.5   บริษทั กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

1.6   บริษทั กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ 

   บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

   บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

1.7  บริษทั กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  

   เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 25.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

1.8  บริษทั กบั บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 50.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

1.9  บริษทั กบั บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ร้อยละ 33.33 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

1.10  บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทั 

   เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั ร้อยละ 75.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั 

1.11  บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม                                 

เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั ร้อยละ 40.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 
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1.12  บริษทั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย            

   เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ร้อยละ 40.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

1.13  บริษทั กบั บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ร้อยละ 49.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

1.14  บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ร้อยละ 25.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั 

1.15  บริษทั กบั บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

   เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั ร้อยละ 60.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั 

1.16  บริษทั กบั บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน  จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย  

   เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั ร้อยละ 40.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

1.17  บริษทั กบั บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด์ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด์ จาํกดั ร้อยละ 20.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั 

1.18  บริษทั กบั บริษทั เค.อาร์ ทู จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เค.อาร์ ทู จาํกดั ร้อยละ 20.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั  เค.อาร์ ทู จาํกดั 
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2. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2.1   บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั กฟผ. มีความสมัพนัธ์โดย 

- กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ร้อยละ 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 มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

  บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 25.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

3. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จาํกดั 

3.1   บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั กบั บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั         

มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ 

  บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 80.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั 

4.1   บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ  จาํกดั กบั กฟผ. มีความสมัพนัธ์โดย 

- กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ร้อยละ 45.00 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 
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ส่วนท ี3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทสํีาคญั 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. เหตุการณ์สําคญัใน ปี 2560 

1.1. ความคืบหน้าโครงการต่างๆ 

1.1.1. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย 

วนัที 5 พฤษภาคม 2560 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RAC”) (บริษทัย่อยทางออ้มซึง

บริษทั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 80) ไดบ้รรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญาทางการเงิน (Financial close) เพือเริมการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville กาํลงัการผลิต 42.50 เมกะวตัต ์ในประเทศออสเตรเลีย (RAC ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100) โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้ากบับริษทั Braemar Power Projects ซึงเป็นบริษทัลูกของบริษทั Alinta 

Energy ในสดัส่วนร้อยละ 70 ซึงสญัญาซือขายไฟฟ้าดงักล่าวจะสินสุดในวนัที 31 ธนัวาคม 2573 และอีกร้อยละ 30 จะขาย

ไฟฟ้าตามราคาตลาดซือขายไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลีย (National Electricity Market, NEM) อีกทงัยงัไดบ้รรลุขอ้ตกลง

ในสญัญารับเหมาวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง สัญญาเชือมต่อระบบไฟฟ้า สัญญาเดินเครืองและบาํรุงรักษาและ

สัญญาอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการ รวมทงัสัญญาทางการเงิน โดย RATCH-Australia Collinsville Solar PV Pty Limited 

ซึงเป็นบริษทัลูกของ RAC ไดล้งนามสัญญาทางการเงินกบั Clean Energy Finance Corporation (CEFC) มีวงเงินกูร้วม

ประมาณ 57 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville เป็นโครงการทีได้รับทุนสนับสนุนให้เปล่าในการพฒันา

โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 9.50 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย จากหน่วยงานของรัฐบาล Australian Renewable Energy 

Agency (ARENA) และเป็นโครงการทีพฒันาบนพืนทีโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าทีปิดไปแลว้ซึงมีทีตงัอยูท่างตอนเหนือของรัฐ 

ควนีส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย โดยคาดวา่จะเริมเดินเครืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2561 

1.1.2. การใหบ้ริการกูค้ืนระบบโรงไฟฟ้า Kemerton ประเทศออสเตรเลีย 

วนัที 31 ตุลาคม 2560 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RAC”) (บริษทัยอ่ยทางออ้มซึงบริษทั 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80) ไดบ้รรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญาเสริมการให้บริการกูคื้นระบบ (Ancillary Service Deed 

System Restart Service) เพือเริมการติดตงัชุดกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนตดี์เซลเพือกูค้ืนระบบ (Black Start) ทีโรงไฟฟ้า 

Kemerton (บริหารงานโดย RATCH-Australia Kemerton Pty Limited บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ที RAC ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100) 

การดําเนินการติดตงัชุดกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนต์ดีเซลดงักล่าว คิดเป็นกาํลงัผลิตติดตงัรวม 7 เมกะวตัต ์

วงเงินประมาณ 10 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยคาดวา่จะเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนธนัวาคม 2561 

1.1.3. โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

วนัที 7 เมษายน 2560 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RHIS”) ซึงเป็น

บริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนในการจดัตงั PT Medco Ratch Power Riau ซึงเป็นการร่วมคา้ทางออ้ม เพือเขา้

ร่วมลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 12,000 ลา้น  

รูเปียอินโดนีเซีย และในเดือนเมษายน 2560 RHIS ไดช้าํระค่าหุ้นงวดแรกร้อยละ 25 ตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 เป็น

จาํนวนเงิน 1,470 ลา้นรูเปียห์อินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 3.80 ลา้นบาท 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau มีขนาดกาํลงัการผลิต 275 เมกะวตัต ์อายสุัญญาซือขายไฟฟ้า 

20 ปี ซึงมีกาํหนดการเดินเครืองเชิงพาณิชยภ์ายในปี 2564 

1.1.4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-

สาํโรง) 

ตามทีบริษทั ไดร่้วมกบับริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) (“BTS”) และบริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจี

เนียริง แอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) (“STEC”) เพือเขา้ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีน

บุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) นนั 

วนัที 12 มิถุนายน 2560 บริษทั ร่วมดว้ย BTS และ STEC ไดร่้วมกนัจดัตงับริษทัร่วมทุนจาํนวน 2 บริษทั 

ชือ บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกัด (“NBM”) และ บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั (“EBM”) โดย 

บริษทั BTS และ STEC ถือหุ้นในแต่ละบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 10 ร้อยละ 75 และร้อยละ 15 ตามลาํดบั ทงันี NBM และ 

EBM มีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 3,500 ลา้นบาท ซึงบริษทั ไดช้าํระค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 700 ลา้นบาท (บริษทัละ 350 ลา้นบาท) 

วนัที 16 มิถุนายน 2560 NBM และ EBM ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนรวมถึงขอ้ผูกพนัเกียวกบัส่วน

ต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตามลาํดบั กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย ("รฟม.") แลว้ และเมือวนัที 9 ตุลาคม 2560 บริษทั ไดล้งนามในสัญญาสนบัสนุนทางการเงินแก่ NBM และ 

EBM โดยบริษทั ตกลงทีจะใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกูผู้ถื้อหุ้น หรือการคาํประกนัใดๆ ตามสดัส่วนการถือ

หุน้ร้อยละ 10  

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มีระยะทางรวมทงัสิน 34.5 กิโลเมตร และโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) มีระยะทางรวมทงัสิน 30.4 กิโลเมตร ซึงโครงการทงั 2 โครงการดงักล่าวเป็น

โครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน (The Public-Private Partnership: PPP) 

1.1.5. โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั 

วนัที 7 มีนาคม 2560 บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จาํกัด (การร่วมคา้ทางออ้ม ทีบริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 35) ผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าราย

เล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชนั ไดล้งนามสญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมางานวศิวกรรม จดัหา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าว 

(Engineering, Procurement, and Construction Contract: EPC Contract) กบั The Consortium of Thai Jurong Engineering 

Limited and Jurong Engineering Limited) เรียบร้อยแลว้ 

ว ันที  6 มิถุนายน 2560 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จํากัด ได้ลงนามสัญญาเงินกู้  (Facilities 

Agreement) กบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) วงเงินรวมทงัสินจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ระยะเวลา 20 ปีนบัแต่วนัทีลง

นามสญัญา 

นอกจากนี ในระหวา่งปี 2560 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดช้าํระค่าหุ้นเพิมทุนเพิมเติมตามสัดส่วน

การถือหุน้เป็นจาํนวนเงินทงัสินจาํนวน 349.39 ลา้นบาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ครบเต็มจาํนวน คิดเป็นจาํนวน

เงิน 465.85 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 35   
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โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชนั มีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 100 

เมกะวตัต ์และขนาดกาํลงัผลิตไอนาํประมาณ 15 ตนัต่อชวัโมง ตงัอยูที่ตาํบลเบิกไพร อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมี

สัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบักฟผ. เป็นเวลา 25 ปี โดยคาดวา่จะเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 

2562 

1.1.6. การลงนามสญัญาใหบ้ริการเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา 

วนัที 22 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทั ไดล้งนาม

สัญญาให้บริการเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสากับกฟผ. เพือให้การสนับสนุนบุคลากรงาน

เดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป.ลาว มีผลตงัแต่วนัที 1 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที 31 ตุลาคม 2563 โดยมี

ค่าบริการตามสญัญาเป็นเงินจาํนวน 135 ลา้นบาท  

1.2. การจาํหน่ายเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า 

1.2.1. การขายหุน้สามญัในบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั 

วนัที 25 สิงหาคม 2560 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทางตรง ไดด้าํเนินการขายหุ้น

สามญัทีถืออยู่ทงัหมดจาํนวน 1,260,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดในบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอน

เนอร์ยี จาํกัด ซึงเป็นผูล้งทุนในการให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwaki-

Fukushima และ Ueda ในประเทศญีปุ่น ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เป็นเงินจาํนวน 9.6 ลา้นบาท 

1.2.2. การขายหุน้สามญัในบริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั  

วนัที 16 สิงหาคม 2560 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทั

ย่อยทางออ้ม ได้ดาํเนินการขายหุ้นสามญัทีถืออยู่ทงัหมดจาํนวน 9,510,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจาํนวนหุ้น

ทงัหมดในบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชันแนล อินเวสต์เมนต์ จํากัด ซึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์Iwaki-Fukushima และ Ueda ในประเทศญีปุ่น ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เป็นเงินจาํนวน 9.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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2. รายงานวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

หน่วย : ล้านบาท

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชอืเพลงิ)  6,656.26          6,287.22          369.04            5.9         

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ 3,995.45          4,491.34          (495.89)           (11.0)       

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 3,577.16          2,907.20          669.96            23.0        

รายไดอ้นืๆ 865.20            794.30            70.90              8.9         

รวมรายได้ 15,094.07        14,480.06        614.01            4.2         

ตน้ทุนขาย(ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ) 5,503.11          4,823.45          679.66            14.1        

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 1,686.26          1,476.04          210.22            14.2        

ตน้ทุนการเงนิ 1,502.50          1,402.44          100.06            7.1         

ภาษเีงนิได้ 870.89            863.24            7.65               0.9         

รวมค่าใชจ่้าย 9,562.76          8,565.17          997.59            11.6        

5,531.31          5,914.89          (383.58)           (6.5)        

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 122.92            93.17              29.75              31.9        

กาํไร - สว่นของเจา้ของของบรษิทั ก่อนอตัราแลกเปลยีน 5,654.23          6,008.06          (353.83)           (5.9)        

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลยีน 452.47            157.66            294.81            187.0      

กาํไรทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 6,106.70            6,165.72            (59.02)               (1.0)          

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 4.21               4.25               

ค่าเชือเพลิง 31,344.26       36,799.82       

ผลต่าง % ปี 2560 ปี 2559

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2560 มีกาํไรจาํนวน 6,106.70 ลา้นบาท (คิด

เป็นกาํไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.21 บาท) เมือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึงมีกาํไรจาํนวน 6,165.72 ลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น

เท่ากบั 4.25 บาท) ปรากฏวา่กาํไรลดลงจาํนวน 59.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยมีรายการทีเป็นสาระสาํคญั ดงันี 

2.1. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปี 2560 จาํนวน 3,577.16 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2559 

(2,907.20 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 669.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 โดยมีสาเหตุหลกั ดงันี 

2.1.1. บริษัท ไฟฟ้าหงสา จาํกัด ซึงเป็นการร่วมคา้ มีกาํไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เพิมขึนจาํนวน 

821.62 ลา้นบาท และบริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ทีผลิตและจาํหน่ายถ่านหินใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

หงสา มีกาํไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 37.5 เพิมขึนจาํนวน 47.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนหงสาเดินเครืองเพอืผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากกวา่ปีก่อน ทงันีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาไดเ้ดินเครืองเชิงพาณิชยท์งั 

3 ชุดแลว้เมือวนัที 2 กนัยายน 2558, 2 พฤศจิกายน 2558 และ 2 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั 
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2.1.2. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ มีกาํไรตามสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เพิมขึนจาํนวน 

103.26 ลา้นบาท ซึงเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าเดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พอืจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเมือวนัที 3 มิถุนายน 2559 

2.1.3. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ทีโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยในปี 2560 

มีผลขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 จาํนวน 152.75 ลา้นบาท ซึงสาเหตุหลกัเนืองจากรับรู้ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเป็นจาํนวน 136.75 ลา้นบาท ขณะทีเมือปี 2559 มีกาํไรจาํนวน 60.16 ลา้นบาท ซึงเป็นผลมาจากรับรู้กาํไรจาก

อตัราแลกเปลียนเป็นจาํนวน 75.51 ลา้นบาท 

2.1.4. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ มีกาํไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ลดลงจาํนวน 

126.49 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงินลดลงจาํนวน 99.84 ลา้นบาท ประกอบกบัโรงไฟฟ้ามีการ

เดินเครืองเพอืผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปีก่อน 

2.2. รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลงิ) 

 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 31,344.26 ลา้นบาท) ปี 2560 จาํนวน 6,656.26 

ลา้นบาท เพมิขึนจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 36,799.82 ลา้นบาท) ปี 2559 จาํนวน 

6,287.22 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 369.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 สาเหตุหลกัเนืองจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เพมิขึนจาํนวน 556.72 ลา้นบาท เนืองจากโรงไฟฟ้ามีอตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2560 

มากกว่าปี 2559 ซึงเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาซือขายไฟฟ้า ขณะทีรายได้ค่าบริการเดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลงันาํนาํงึม 2 ของบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ลดลงจากปี 2559 เป็นจาํนวน 188.38 ลา้น

บาท สาเหตุหลกัเนืองจากไดโ้อนสิทธิในสัญญาการบริการดงักล่าวให้กบับริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกัด เมือเดือนเมษายน 

2559 โดยไดรั้บเงินชดเชยจาํนวน 134.71 ลา้นบาท 

2.3. ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลงิ) 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 31,344.26 ลา้นบาท) ปี 2560 จาํนวน 5,503.11 ลา้นบาท 

เพิมขึนจากตน้ทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 36,799.82 ลา้นบาท) ปี 2559 จาํนวน 4,823.45 ลา้น

บาท เป็นจาํนวน 679.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขายของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั เพมิขึนจาํนวน 705.86 ลา้นบาท เนืองจากในปี 2560 มีการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนมากกวา่ปี 2559 

2.4. ตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงินปี 2560 จาํนวน 3,995.45 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 (4,491.34 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 

495.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 เนืองจากการบนัทึกบญัชีลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงิน ตามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

2.5. ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ในปี 2560 บริษทั รับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปลียนจาํนวน 452.47 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2559 (157.66 ลา้นบาท) 

เป็นจาํนวน 294.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 187.0 สาเหตุหลกัเนืองจากในปี 2560 สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน

เมือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลใหสิ้นทรัพยส์กุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียมีมูลค่ามากขึน 
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3. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

3.1. การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทังสิน จ ํานวน 94,224.83 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 (96,391.09 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,166.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.59 เพมิ(ลด) %

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 23,525.93 26,303.02 (2,777.09) (10.6)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 70,698.90 70,088.07 610.83 0.9

รวมสินทรพัย์ 94,224.83 96,391.09 (2,166.26) (2.2)

 

3.1.1.  ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงินกิจการทีเกียวขอ้งกนั-สุทธิ ลดลงจาํนวน 3,770.05 ลา้นบาท 

3.1.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาํนวน 131.75 ลา้นบาท รายละเอียดชีแจงไวใ้นขอ้ 4 ขณะทีเงิน

ลงทุนชวัคราวลดลงจาํนวน 2,452.40 ลา้นบาท 

3.1.3. ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกันของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ลดลงจํานวน 699.41 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัเนืองจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2560 ตาํกว่าเมือเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 

2559 

3.1.4. บริษทั จ่ายเงินลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นจาํนวนเงิน

รวม 700 ลา้นบาท 

3.1.5. ทรัพยสิ์นของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

Collinsville ของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลียเพิมขึนจาํนวนรวม

ทงัสิน จาํนวน 160.04 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

3.1.6. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดช้าํระเงิน

ค่าหุ้นล่วงหนา้ เป็นจาํนวนเงิน 20.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาให้กบั PT Medco Ratch Power Riau บริษทัร่วมคา้ทางออ้ม 

ซึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ทีประเทศอินโดนีเซีย เพือเปิดบญัชี Project Development Cost 

Account ตามเงือนไขในสญัญาซือขายไฟฟ้า 
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3.2. การวเิคราะห์หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั มีหนีสินเป็นจาํนวนทงัสิน 30,943.65 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2559 (33,938.32 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,994.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.59 เพมิ(ลด) %

หนีสนิหมนุเวยีน 9,541.63 10,867.76 (1,326.13) (12.2)

หนีสนิไมห่มุนเวยีน 21,402.02 23,070.56 (1,668.54) (7.2)

รวมหนีสิน 30,943.65 33,938.32 (2,994.67) (8.8)

 

3.2.1. บริษทั จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี จาํนวน 3,800 ลา้นบาท 

3.2.2. หุน้กูจ้าํนวน 300 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐและจาํนวน 15,000 ลา้นเยนมีมูลค่าลดลงจาํนวนรวม 1,187.62 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือเทียบกบัเงินบาท 

3.2.3. เจา้หนีการคา้ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ลดลงจาํนวน 306.22 ลา้นบาท ซึงเป็นผลมาจากในเดือน

พฤศจิกายนและธนัวาคม 2560 โรงไฟฟ้าเดินเครืองนอ้ยกวา่ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2559 ส่งผลให้ปริมาณการใช้

เชือเพลิงลดลง 

3.2.4. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินใน

ระหวา่งปี จาํนวน 88.12 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

3.3. การวเิคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 63,281.18 ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

(62,452.77 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 828.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.3.1. กาํไรสาํหรับปี 2560 จาํนวน 6,106.70 ลา้นบาท 

3.3.2. บริษทั จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 ทาํใหก้าํไรสะสมลดลงจาํนวน 3,480.00 ลา้นบาท 

3.3.3. องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 1,682.88 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากผลต่างจาก

การแปลงค่างบการเงินทาํให้ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 1,295.02 ลา้นบาท ประกอบกบัการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของหุน้ EDL-Generation Public Company ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 387.61 ลา้นบาท 

3.3.4. ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจาํนวน 115.41 ลา้นบาท 
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4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 9,287.46 

ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 (9,419.21 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 131.75 ลา้นบาท สรุปสาเหตุหลกัไดด้งันี 

(ลา้นบาท)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 8,207.42

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1,605.87)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (6,430.40)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิตราต่างประเทศ (302.90)

เงนิสดลดลงสุทธใินระหวา่งปี (131.75)

 

4.1. เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 8,207.42 ลา้นบาท สาเหตุเนืองจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 

2560 ทาํใหเ้งินสดเพิมขึนจาํนวน 5,340.50 ลา้นบาท ประกอบกบัการเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงานใน

ระหวา่งปีทาํใหก้ระแสเงินสดเพมิขึนอีกจาํนวน 2,866.92 ลา้นบาท 

4.2. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 1,605.87 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงันี 

4.2.1. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย จ่ายเงินสําหรับการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย

จาํนวนรวมทงัสิน จาํนวน 160.04 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

4.2.2. บริษทั จ่ายเงินลงทุนในบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํน้อย จาํกดั และ บริษทั เบิกไพร โคเจนเนอเรชนั 

จาํกัด เพิมเติมจาํนวนรวมทงัสิน 1,001.03 ลา้นบาท รวมทงัจ่ายเงินลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เป็นจาํนวนเงินรวม 700 ลา้นบาท 

4.2.3. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดช้าํระเงิน

ค่าหุ้นล่วงหนา้ เป็นจาํนวนเงิน 20.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 708.03 ลา้นบาท) ใหก้บั PT Medco Ratch Power 

Riau บริษทัร่วมคา้ทางออ้ม ซึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ทีประเทศอินโดนีเซีย 

4.2.4. บริษทั รับเงินปันผลจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็นจาํนวนรวม 2,532.10 ลา้นบาท 

4.2.5. บริษทั รับเงินสุทธิในเงินลงทุนชวัคราวจาํนวน 2,462.25 ลา้นบาท 

4.3. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 6,430.40 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงันี 

4.3.1. บริษทั จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี จาํนวน 3,800 ลา้นบาท 

4.3.2. บริษทั จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี เป็นจาํนวน 3,478.90 ลา้นบาท 

4.3.3.  บริษทั จ่ายชาํระดอกเบียในระหวา่งปีเป็นจาํนวน 1,397.89 ลา้นบาท  

4.3.4. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ในระหวา่งปี จาํนวน 88.12 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 2,247.61 ลา้นบาท) 



          สว่นท ี3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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5. อตัราส่วนทางการเงนิทสํีาคญั (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีน) 

1) อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 2.47 2.42

2) กาํไรต่อรายไดร้วม (ไมร่วมค่าเชอืเพลงิ) (%) 36.65 40.85

3) อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 9.00 9.81

4) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมเฉลยี (%) 5.80 6.26

5) กาํไรก่อนดอกเบยีจ่าย ภาษเีงนิได้

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจ่าย (EBITDA)  * (ลา้นบาท)

6) EBITDA ต่อสนิทรพัยร์วมเฉลยี  (%) 9.67 9.87

7) อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.49 0.54

8) อตัราสว่นความสามารถในการชาํระคนื

เงนิตน้สทุธแิละดอกเบยี (DSCR) (เทา่)

9) มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 43.63 42.98

*  ไม่รวมการเปลยีนแปลงของลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ       (ลา้นบาท) 3,920.38           3,195.55           

9,218 9,324

1.58 3.27

อตัราสว่น ปี 2560 ปี 2559
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพอืใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญั

ทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 21 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิ

ชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางสุนี รัชตมุทธา เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ

ของนางสุนี รัชตมุทธา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลทีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ชือ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชือ  ลายมือชือแบบยอ่ 

นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่    

      
ผู้รับมอบอาํนาจ      

นางสุนี รัชตมุทธา      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    

 



                                  เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการ  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์  

อาย ุ64 ปี 

ประธานกรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

ประธานกรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 20 ตุลาคม 2557 

วนัทีไดรั้บเลือกตงัเป็นประธานกรรมการ: 21 ธนัวาคม 2558 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 2 (ระยะเวลารวม 3 ปี 2 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ): ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 หลกัสูตร Creating Value Through Product Management and Customer Profitability สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร ASEAN Executive Development Program, Thammasat Business School มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2558 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2553 – 2557 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจาํกดั และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

 2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  

 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2552 - 2556 กรรมการและผูว้า่การ กฟผ.  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  กฟผ.(1) 
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คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ :ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  

การทาํรายการทีเกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

2. นายวฑูิรย์ กลุเจริญวิรัตน์  

อาย ุ59 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 20 ตุลาคม 2557 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 2 (ระยะเวลารวม 3 ปี 2 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 243/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที 7 (พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 52 (พ.ศ. 2552) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ              

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที 1 รุ่นที 43 (พ.ศ. 2548) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2546 - 2557  กรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม โครงการดา้น         

การพฒันา ปิโตรเลียม และระบบขนส่งทางท่อ และโครงการดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 

คณะกรรมการสิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

 2555 - 2556 ทีปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติและ              

สาธารณภยั สภาผูแ้ทนราษฎร 

 2546 - 2556 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการวตัถุอนัตราย กระทรวงอตุสาหกรรม 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ กฟผ.(1) 

 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.(1) 

 2557 - ปัจจบุนั    อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  

การทาํรายการทีเกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียว 

ขอ้งกนั ซึงกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพจิารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

3.นายชวน   ศิรินันท์พร 

อาย ุ64 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 19 ธนัวาคม 2557 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 2 (ระยะเวลารวม 3 ปี) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP 8/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง วทิยาลยัการปกครอง 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

 หลกัสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)   

ญีปุ่น 

 หลกัสูตรผูน้าํการเปลียนแปลงระดบัสูง สถาบนัดาํรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 อธิบดีกรมการปกครอง 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่ 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2557  -  ปัจจุบนั  กรรมการ กฟผ. (1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  

การทาํรายการทีเกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

4.นายถาวร งามกนกวรรณ 

อาย ุ59 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2560  

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 8 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0030 (ตนเอง: 0.0021 คู่สมรส: 0.0009) 

การศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP-EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก รุ่นที 58 (พ.ศ. 2556) วทิยาลยัการทพับก  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.10) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 หลกัสูตรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข รุ่นที 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP) 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Director Development Program (EDDP) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2557   ผูช่้วยผูว้า่การเหมืองแม่เมาะ กฟผ. 

 2556 ผูช่้วยผูว้า่การบริหารเชือเพลิง กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2558 - ปัจจุบนั รองผูว้า่การเชือเพลิง กฟผ. (1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  

การทาํรายการทีเกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

5.นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทยั 

อาย ุ57 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 ตุลาคม 2560 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 3 เดือน) 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP-EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 58 (พ.ศ. 2558) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ               

 หลกัสูตร  Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2557) สหรัฐอเมริกา  

 หลกัสูตรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามทุจริตระดบัสูง รุ่นที 4 (พ.ศ. 2556)                                

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  

 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก รุ่นที 54 (พ.ศ. 2552) สถาบนัวชิาการทหารบกชนัสูง 

 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 

 EGAT Director Development Program (EDDP) 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Enhancing Program (EEP) 

 EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554 - 2556 ผูช่้วยผูว้า่การวศิวกรรมระบบส่ง กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2560 - ปัจจุบนั     รองผูว้า่การพฒันาระบบส่ง กฟผ. (1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  

การทาํรายการทีเกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 220 

 

6. นายกจิจา ศรีพัฑฒางกรุะ 

อาย ุ57 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

เลขานุการคณะกรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 มกราคม 2560 

วนัทีไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ : 6 เมษายน 2560 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 1 ปี) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0004 (ตนเอง) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2558 - 2560         รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

 2556 - 2558        ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 

 2554 - 2556        ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2560 - ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU (3) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั (3) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (2) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty(2)                                                                         

และบริษทัยอ่ยอนืของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั(2) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 221 

 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  

การทาํรายการทีเกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

7. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกูร   

อาย ุ61 ปี 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2560 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 8 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0003 (ตนเอง) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (พ.ศ. 2558) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

 หลกัสูตรบริหารการคลงั มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

 หลกัสูตร Infrastructure Financial Analysis &  Tariff Setting : Essential Skills for  Financial Analysis,                    

The Institute for Public-Private Partnerships 

 หลกัสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 หลกัสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Project Feasibility Analysis Mahidol Management Education Center of College of  Management 

 หลกัสูตร Privatizing Power in Emerging  Economies : Structuring & Financing Public/Private Partnerships 

Through BOT Schemes and Divestiture INTRADOS/International Management Group 

 หลกัสูตรการบริหารการเงินขนัสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 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) 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 222 

 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559 รองผูว้า่การบญัชีและการเงิน ทาํหนา้ทีผูบ้ริหารดา้นการเงิน Chief Financial Officer (CFO) 

กฟผ.(1) 

 2556 - 2557 ผูช่้วยผูว้า่การสาํนกัตรวจสอบภายใน กฟผ. 

 2555 - 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนัไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

8. นายสมคัร เชาวภานันท์ 

อาย ุ68 ปี 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 11 เมษายน 2558 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 2 ปี 8 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 เนติบณัฑิตยสภา 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 223 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2554 - 2557  สมาชิกวฒิุสภา 

ประธานทีปรึกษาฝ่ายการยติุธรรมคณะกรรมาธิการการยติุธรรม และการตาํรวจ วฒิุสภา             

และกรรมาธิการ การยติุธรรมและการตาํรวจ วฒิุสภา 

 กรรมการ เนติบณัฑิตยสภาในพระบรมราชูปถมัภ ์

 วทิยากรและอาจารย ์สภาทนายความ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ทีปรึกษากรรมการอาํนวยการ สาํนกัฝึกอบรมวชิาวา่ความสภาทนายความ 

 กรรมการ สาํนกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 ทีปรึกษากฎหมาย บริษทั วงษส์ยามก่อสร้าง จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั 

 ปรึกษากฎหมาย บริษทั บูรพากอลฟ์ จาํกดั (มหาชน) 

 ทีปรึกษากฎหมาย บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

การตาํแหน่งในกิจการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 อาจารย ์สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 ทีปรึกษากรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 ทีปรึกษากฎหมาย บริษทั และสมาคมต่างๆ ไดแ้ก่ 

- บริษทั เครืองดืมกระทิงแดง จาํกดั 

- บริษทั ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จาํกดั 

- บริษทั สยามไวเนอรี เทรดดิงพลสั จาํกดั 

- บริษทั สยามไวเนอรี จาํกดั 

- บริษทั ทสัคานี วลิล ์จาํกดั 

- ประธานทีปรึกษา บริษทั AIA จาํกดั (ประเทศไทย) 

- บริษทั เซน้ต ์แอนดรูส์ 2000 จาํกดั 

- บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จาํกดั 

-  กลุ่มบริษทั ทอสกานา วลัเล่ จาํกดั 

-  ทีปรึกษากฎหมายสมคัรและเพอืน จาํกดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษทั/การกระทําความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 224 

 

9. นางสาวประภา ปูรณโชต ิ

อาย ุ63 ปี 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 2 (ระยะเวลารวม 2 ปี 11 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 14/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 148/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Global Business Leader Program สถาบนั Lead Business Institute  

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.) รุ่นที 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที 14 (วตท.14) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ธรรมศาสตร์เพอืสังคม (นมธ.2) สาํนกังานศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที 6 (วพน.6) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2547 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการ เจา้หนา้ทีบริหาร ผูบ้ริหารสายงานกองทุนสาํรองเลียงชีพ                        

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั 

 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง กรรมการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั :ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

10. นางศิริพร เหลืองนวล 

อาย ุ58 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2560 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 8 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Business Administration, Pittsburg State University สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 12/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

 หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD สวิตเซอร์แลนด ์

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.8) สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 55 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที 18 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นที 8 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที 7 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 หลกัสูตร TLCA Executive Development  Program  (EDP4) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2550 - 2560 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2554 - 2558 รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 2556 - 2557 กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั 

 2557 - ปัจจบุนั   กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2560 – ปัจจุบนั ทีปรึกษาการคลงั กระทรวงการคลงั 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ การประปานครหลวง 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

11. นายวรีะศักด ิพงึรัศม ี  

อาย ุ59 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสียง 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 8 เมษายน 2559 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 1 ปี 8 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 8/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที 24 (ปรอ.24) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.) รุ่นที 9 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Petroleum Engineering and Operation Drilling and Equipment Engineer, Shell Training Cente 

เนเธอร์แลนด ์

 หลกัสูตร Natural Gas Reservoir Engineer, OGCI สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Petroleum Management, IHRDC สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่น 2 กระทรวงพลงังาน 

 หลกัสูตรความรู้กฎหมายปกครองสาํหรับนกับริหาร มูลนิธิวจิยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมทางปกครอง 

 หลกัสูตรการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการพฒันาประเทศ สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 

 โครงการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง (ส.นบส.) รุ่นที 4 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

สาํนกังาน ก.พ. 



                                  เอกสารแนบ 

 

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

 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง: ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที 7 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

สาํนกังาน ก.พ. 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2558  รองอธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 2557  ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 2552 -  2557  ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยกีารประกอบกิจการปิโตรเลียม กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2558 - ปัจจุบนั  อธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

12. นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส 

อาย ุ62 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 11 เมษายน 2558 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 (ระยะเวลารวม 2 ปี 8 เดือน) 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 120/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรผูน้าํการเปลียนแปลงระดบัสูง (พ.ศ.2553) กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

 หลกัสูตรการบริหารสาํหรับนกับริหารระดบักลาง รุ่นที 5 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่นที 1 กระทรวงพลงังาน 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงผูน้าํทีมีวสิัยทศัน์ รุ่นที 43 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559  ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

 2557 รองอธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 228 

 

 2546 - 2557 ผูอ้าํนวยการสาํนกั สาํนกัพฒันาพลงังานแสงอาทิตย ์กรมพฒันาพลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนัไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 

1. นายกจิจา ศรีพัฑฒางกรุะ 

อาย ุ57 ปี 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 6 เมษายน 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0004 (ตนเอง) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2558 - 2560         รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ.  

 2556 - 2558         ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ.  

 2554 - 2556         ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ.  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 229 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2560 - ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU (3) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั (3) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (2) 

 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty(2)                                                                         

และบริษทัยอ่ยอนืของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั(2) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

2. นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง  

อาย ุ59 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาธุรกิจ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา International Business (คะแนนสูงสุด) , Monash University ออสเตรเลีย, 

Certificate of Merit  

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 17  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 8 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

สวเีดน 

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



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 230 

 

สหรัฐอเมริกา 

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

ญีปุ่น 

 หลกัสูตร Thermal and Hydro Power Project Planning from Snowy Mountain Engineering Cooperation, 

Columbo Plan ออสเตรเลีย 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาธุรกิจ 1 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - 2558  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชนั จาํกดั  

 2554 - 2557  กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 2553 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญว่างแผนและพฒันาธุรกิจ                                                                   

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2556  กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2553 - 2556  กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

 2553 - 2556  ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

 2549 - 2556  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 คณะกรรมาธิการพลงังานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ อนุกรรมาธิการพจิารณาศึกษาและติดตามดา้นพลงังานทดแทน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

3. นายรฦก สัตยาภรณ์ 

อาย ุ58 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาโครงการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 ตุลาคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมก่อสร้างและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 250/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 231 

 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที12 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรบริหารโครงการ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นที 12 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโนบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

 หลกัสูตรพลงังานสาํหรับผูบ้ริหาร (EEP) สถาบนัพลงังานเพอือุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 – 2560 ประธานกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั 

 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส และรักษาการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 บริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย์  

อาย ุ59 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2557 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0005 (ตนเอง 0.0000, คู่สมรส 0.0005) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและสือสาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

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

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

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 232 

 

 หลกัสูตร Advanced Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบนั

พระปกเกลา้ 

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

สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที 6 (วพน.6) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูงสถาบนั

พระปกเกลา้ 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 2557 - 2559  ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั        

 2557 - 2559            ประธานกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั  

 2557  ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 2556 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2556   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2552 - 2556   กรรมการบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 233 

 

5.  นางสุนี รัชตมุทธา 

อาย ุ59 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 13 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financial Officer สภาวชิาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560  กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั 

 2554 - 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - 2559 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบตัต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 
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6.  นายประยุทธ ธงสุวรรณ 

อาย ุ59 ปี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารองคก์ร 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 กนัยายน 2557 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ): ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2560 กรรมการ บริษทัโอเวอร์ซี กรีน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั 

 2557   กรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิลเอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั(                                                       

 2557  กรรมการ บริษทั เขาคอ้ วนิด์ พาวเวอร์ จาํกดั 

 2555 - 2557  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

 2553 - 2557  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

 2553 - 2555 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 235 

 

7.  นางวดรัีตน์ เจริญคุปต์ 

อาย ุ43 ปี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ารเงิน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 พฤษภาคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ): ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท  Master of Business Administration (Business Administraion) The University of Washington 

สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Senior Development Program, Duke C.E. 

 หลกัสูตร STARS Switzerland Symposium 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2560 Head of Group Finance Treasury, Tax and IR บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

8.  นายศักดชัิย ศรีเพชร 

อาย ุ58 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ): 0.0001 (ตนเอง) 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Business Administration) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาวชิาบญัชีตน้ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 236 

 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financial Officer สภาวชิาชีพบญัชี 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ปฎิบติัหนา้ที Chief Financial Officer บริษทัราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

 2556 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ปฎิบตัิหนา้ที Chief Financial Officer บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

 2556  ผูอ้าํนวยการฝ่าย สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง 

จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ทีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

9.  นางสุพตัรา ทองกาญจน์ 

อาย ุ57 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายประมวลบญัชี 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0003 (ตนเอง) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตร นกับริหารภาษีชนัสูงระหวา่งประเทศ โรงเรียนภาษี 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financial Officer สภาวชิาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560  ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)  

 2558 - 2560 กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั  

 2558 - 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)                         

  ทาํหนา้ทีรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 237 

 

 2557   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ที Chief Financial Officer บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

10.  นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวฒัน์ 

อาย ุ47 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี  

การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560  กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั  

 2560  รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั  

(มหาชน)  

 2558 - 2559 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบญัชีบริหาร บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั  (มหาชน)  

 2555 - 2558 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวเิคราะห์บญัชีและงบประมาณ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง 

จาํกดั  (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 238 

 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

11.  นางสาวจตุพร เลาหพบูิลรัตนา 

อาย ุ46 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษีและบญัชีแยกประเภท 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financial Officer รุ่นที 13 สภาวิชาชีพบญัชี 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 หลกัสูตร Tax Planning for The Boss สถาบนัการบริหารและจิตวทิยา 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2559  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - 2559 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส รักษาการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหารภาษี                                                       

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - 2558  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวางแผนการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - 2557  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ทีรองกรรมการ  

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 239-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี



                                             เอกสารแนบ 

 

                                 หนา้ 239 

 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการทีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 

 

 



                                             เอกสารแนบ 

 

                                 หนา้ 240 

 

  



                                             เอกสารแนบ 

 

                                 หนา้ 241 

 

หมายเหตุ : ไม่มีกรรมการของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ยกเวน้นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ ่

DD = ประธานกรรมการ 

D = กรรมการ  

CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

CBD=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาธุรกิจ  

CPD = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  

CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  

EVP = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 242 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการ  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

1. นายรัมย์ เหราบัตย์  

ประธานกรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตุลาคม 2558 - ปัจจบุนั 

อาย ุ61 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา  

 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชนัสูง 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที 6/2558 (วพน.6) (พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016) 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 191/2014) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2558 - 2560         กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - 2560 ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty 

 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั  

 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั  

 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั  

 2558 - 2560 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - 2558       รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ.  

 2556 - 2557         รองผูว้า่การเชือเพลิง กฟผ. 

 2555 - 2556       กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  

 2554 - 2556         ผูช่้วยผูว้า่การธุรกิจบาํรุงรักษา  กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 243 

 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

2. นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ 

กรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 2 ตุลาคม 2560 - ปัจจบุนั 

อาย ุ58 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ)  : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การพฒันา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์รมหาชน            

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรภมิูพลงัแผน่ดินสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (รุ่นที 5) สาํนกังานศาลปกครอง (พ.ศ.2556) 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที 25) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (พ.ศ.2555) 

 หลกัสูตรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัสูง (รุ่นที 1) สาํนกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พ.ศ.2553) 

 หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT 4/2017)  

 หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)  

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)  

 หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 17/2015)  

 หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)  

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 139/2010)  

 หลกัสูตร Director  Accreditation Program (DAP 75/2008) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560 รองผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ.  

รองผูว้า่การบริหาร กฟผ.  

 2557 ผูช่้วยผูว้า่การทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

 2555 ผูช่้วยผูว้า่การทรัพยากรบุคคล ทาํหนา้ทีผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. และ

 ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.  
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การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั: ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั  รองผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ.(1)  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

3. นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ 

กรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 25 มกราคม 2560 - ปัจจุบนั 

อาย ุ61 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร "Leadership Succession Program (LSP)" รุ่นที 5 มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (IRDP) 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที 26 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที 1 รุ่นที 74 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2559 - 2560 ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

 2557 - 2559 รองอธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 2554 - 2557 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารสมัปทานปิโตรเลียม กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั : ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 



                เอกสารแนบ 
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4. นายอดุลย์ พิทกัษ์ชาติวงศ์ 

กรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 2 ตุลาคม 2560 - ปัจจบุนั 

อาย ุ59 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ)  : 0.0002 (ตนเอง) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้  

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั  

 วทิยาลยัการทพัอากาศ สถาบนัวิชาการทหารอากาศชนัสูง  

 หลกัสูตร Director  Accreditation Program (DAP - EGAT/2015) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2560 ผูช่้วยผูว้า่การควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  กฟผ.  

 2554 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมและป้องกนั กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั  

 ปัจจุบนั  รองผูว้า่การระบบส่ง กฟผ. (1)  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                เอกสารแนบ 
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5. นายพฤหัส วงศ์ธเนศ 

กรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 31 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั 

อาย ุ57 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ University of Toronto, Canada 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้  

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั พ. 

 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง (ชาํนาญการพเิศษ) กระทรวงพลงังาน  

 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ  

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560  รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

 2558 - 2560 ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ.  

 2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั : ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไมมี่ 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



                เอกสารแนบ 
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6. นายสมนึก จินดาทรัพย์  

กรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 19 มีนาคม 2556 

อาย ุ59 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0005 (ตนเอง 0.0000, คู่สมรส 0.0005) 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและสือสาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

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

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

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Advanced Senior Executive Program (พ.ศ. 2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง (พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงทางการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน (พ.ศ. 2549-2550) สถาบนั

พระปกเกลา้ 

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

สหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที 6 (วพน.6) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูงสถาบนั

พระปกเกลา้ 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2557 - 2559  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 2557 - 2559  ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั        

 2557 - 2559            ประธานกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั  

 2557  ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 2556 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2556   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

  ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 



                เอกสารแนบ 
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 2552 - 2556   กรรมการบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั  

 ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  ไม่มี 

 

7. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ 

กรรมการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 21 ธนัวาคม 2560 - ปัจจุบนั 

อาย ุ55 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นที 12 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั  

 4th MOGP 2016 - 4th MOG Myanmar Oil for Gas Summit, Riverstone Corporate Training 

 Electrical Systems and Infrastructure for electric vehicles กฟผ. 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2559 กรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั   

 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ที รองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 

 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทีรองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ที รองกรรมการผูจ้ดัการ-โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 

 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ที รองกรรมการผูจ้ดัการ-โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 249 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั  

 ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ทาํหนา้ที กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั(2) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา :  ไม่มี 

 

ผู้บริหาร  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

1. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข 

กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 31 สิงหาคม 2559 

อาย ุ57 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : 0.0007 (ตนเอง) 

การศึกษาและการฝึกอบรมทสํีาคญั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้าศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

 หลกัสูตร Advanced Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.13) สถาบนั

พระปกเกลา้  

 หลกัสูตร Leading at the Speed of Trust, PACRIM 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบรี จาํกดั           

และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ทาํหนา้ที กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ที กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชุบุรี จาํกดั 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 250 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 255-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

2. นายพยัต  ชินวไิล 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560 

อาย ุ49 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทสํีาคญั 

 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (Industrial Instrumentation Technology) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาคกระบงั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 14  วปอ. 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ทาํหนา้ทีรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่าย สังกดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญบ่ริหารสินทรัพย ์

ทาํหนา้ทีรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2555 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษาอาวโุส รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 255-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 251 

 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

3. นายณัฐพร ศรีสิงห์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ อาวโุส                       

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มิถุนายน 2557 

อาย ุ60 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทสํีาคญั 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั  

 Diploma in Project Management and Project Administration, Akademie Klausenhof, Germany 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 

 2550 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระชาสมัพนัธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี สังกดับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทวัไป สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพนืที (พษิณุโลก) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 255-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

4. นางฉัตรสุรี  ธรรมกลุกระจ่าง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน                  

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560 

อาย ุ52 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทสํีาคญั 

 ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั  

 Certificate, SENIOR EXECUTIVE PROGRAM  ( SEP-31), SASIN Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 252 

 

 Certificate, Safety Officer at Management level, Safety and Health at Work promotion Association (Thailand) 

 Certificate, Occupational Safety, Health and Environment Committee, Safety and Health at Work promotion 

Association (Thailand) 

 Certificate, Board Reporting Program (BRP 20/2016), Thai Institute of Directors 

 Certificate, Effective Minute Taking (EMT 36/2016), Thai Institute of Directors 

 Certificate, Company Secretary Program (CSP 72/2016), Thai Institute of Directors 

 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 18/2015), Thai Institute of Directors 

 Certificate, IT Risk and IT governance, Federation of Accounting Professions 

 Certificate, Working Paper for Anti - Corruption, Federation of Accounting Professions 

 Certificate, Financial Risk, Management & Psychology Institute 

 Certificate, Chief Financial Officer, Federation of Accounting Professions 

 Certificate, Pre Certified Internal Audit, Chulalongkorn University 

 Certificate, Mini MBA, Class 64, Thammasat University 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2554 ผูจ้ดัการส่วน ทาํหนา้ที Director Finance & Accounting บริษทั ไตรเอนเนอจี จาํกดั  

 2551 ผูจ้ดัการส่วนกาํกบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)       

 2543  พนกังานตรวจสอบภายใน  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)    

 2542 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 7 กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 255-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 253 

 

 

5. นายคงคา  คูณพันธ์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560 

อาย ุ46 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทสํีาคญั 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ไฟฟ้ากาํลงั) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้ากาํลงั) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2555 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนการผลิต สังกดับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

 2553 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ปฏิบตัิงานทีโรงไฟฟ้านาํงึม 2 สังกดับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

 2550 ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2549 รักษาการผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2548 พนกังานวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2543 พนกังานวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2542 วศิวกรแผนกประสิทธิภาพ กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 255-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 

 



                เอกสารแนบ 

 

 (1)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 254 

 

 

6. นายธนบด ี ประทุมรัตน์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560 

อาย ุ43 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั(ร้อยละ): ไม่มี 

การศึกษาและการฝึกอบรมทสํีาคญั 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครืองกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั  

 Certificate, Safety Officer at Management level 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2560 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2558 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2553 ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2545 พนกังานวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2543 พนกังานบริหารสัญญา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2542 วศิวกรระดบั 5 กฟผ. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ แสดงในหนา้ 255-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 



                      เอกสารแนบ 

 

                                หนา้ 255 

 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการทีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 



                      เอกสารแนบ 

 

                                หนา้ 256 

 

 



                      เอกสารแนบ 

 

                                หนา้ 257 

 

หมายเหต ุ

DD = ประธานกรรมการ 

D = กรรมการ  

CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

CBD=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญพ่ฒันาธุรกิจ  

CPD = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  

CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  

EVP = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส  

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 



       เอกสารแนบ 

 

                  หนา้ 258 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกยีวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏบิตังิานของบริษัท 

(Compliance) 

1.  นายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช 

อาย ุ58 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) : ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financeial Officer สภาวชิาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 หลกัสูตร Senior Excutive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2558-2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ที กรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบริหารและการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       เอกสารแนบ 

 

                  หนา้ 259 

 

2.  นายสมหมาย ภูษณชาคร 

อาย ุ53 ปี 

เลขานุการบริษทั 

วนัทีเริมดาํรงตาํแหน่ง: 19 มกราคม 2559 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ): ไม่มี 

การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทสํีาคญั 

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

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

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financial Off icer สภาวชิาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 2558-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาวโุส สาํนกังานเลขานุการบริษทั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

 2560 กรรมการ บริษทั RATCH China Power Limited 

 2557-2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

  2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2550-2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทาํความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา :ไม่มี 

รายการทอีาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

 



       เอกสารแนบ 

 

                  หนา้ 260 

 

เอกสารแนบ 4 เกยีวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 



       เอกสารแนบ 

 

                  หนา้ 261 

 

เอกสารแนบ 5 อืนๆ  

-ไม่มี- 

 

 


