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ส่วนที   

การประกอบธุรกจิ 

 

วิสัยทศัน ์

เป็นบริษทัชนันาํดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพนืฐานทีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พนัธกิจ 

M1  สร้างมูลค่าเพมิแก่ผูถื้อหุน้โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเนือง 

M2  มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินงานและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

M3  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยงัยืน และปฏิบติัตามกฎระเบียบ                

และกฎหมายทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

M4  สร้างการตระหนักรู้และความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองของพนกังาน เพือเตรียมความพร้อมสําหรับการ

แข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต 

M5  สนบัสนุนความมนัคงดา้นพลงังานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพืนฐานของประเทศไทย 

M6  แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเกียวเนืองอืนๆเพอืสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหก้บัผูถื้อหุน้ 

เป้าหมาย 

o เพมิกาํลงัการผลิตเป็น 10,000 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า เพมิมูลค่ากิจการเป็น 2 แสนลา้นบาทในปี 2566 

o รักษาสดัส่วนรายไดจ้ากในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมทงัหมด 

o เพิมกําลงัการผลิตใน Renewable ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกาํลังการผลิตรวมของบริษัททงัในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

o เป็นองคก์รทีบริหารดว้ยหลกัการ High Performance Organization 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 

S1  บริหารสินทรัพยที์มีอยูเ่ดิมให้ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

S2 มุ่งเนน้พฒันาโครงการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพืนฐานในตลาดทีมีธุรกิจอยูแ่ลว้ 

S3  แสวงหาพนัธมิตรเพอืขยายการลงทุนโครงการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพืนฐานในตลาดใหม่ 

S4 สร้างมูลค่าเพมิโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเกียวเนืองและธุรกิจอนืๆ 

S5 เสริมสร้างขีดความสามารถภายในองคก์ร 
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ค่านิยมร่วม 

o POWER OF PROFESSIONAL แสดงทกัษะและความสามารถเต็มทีอยา่งเป็นมืออาชีพดว้ยความเป็นเลิศ และยึดมนั

ในความถูกตอ้งและธรรมาภิบาล   

o POWER OF INNOVATION วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน 

และกลา้คิด กลา้ทาํ และพฒันาต่อยอดเพือสิงทีดีกวา่ 

o POWER OF TEAMWORK แสดงตนเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดีตามบทบาทหน้าทีในการทาํงานร่วมกนักับผูที้เกียวขอ้ง

ทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ปี 2561 กา้วสู่ปีที 18 ทบีริษทัประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังานอย่างแข็งแกร่ง และเป็นกา้วเดินที

บริษทัยงัคงมุ่งพฒันาและเสริมสร้างขีดความสามารถทงัภายในและภายนอกองคก์ร เพือมุ่งหนา้สู่การเป็นบริษทัชนันาํดา้น

พลงังานและระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีใหค้วามสําคญักบัการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใตก้ลยุทธ์การ

ดาํเนินธุรกิจทเีนน้การสร้างมูลค่าเพิมต่อกิจการโดยการบริหารสินทรัพยที์มีอยู่ใหไ้ดเ้ต็มประสิทธิภาพ พฒันา และแสวงหา

พนัธมิตรเพอืขยายการลงทุนดา้นพลงังาน ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานและธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ เพือสร้างการเติบโตและ

ผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม บริษทัยงัคงยึดมนัการดาํเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพือให้สอดรับกบั

ยทุธศาสตร์ชาติทีจะขบัเคลือนประเทศไปสู่ “ความมนัคง มงัคงั และยงัยนื” และการเร่งปรับตวัเพือกา้วใหท้นัและสามารถ

เติบโตท่ามกลางการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) จึงมีการทบทวนกลยุทธ์ ทิศทาง

ธุรกิจ และการเสริมสร้างความเขม้แข็งของบริษทั รวมถึงการแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ดา้นธุรกิจพลงังาน และ

ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน มีการพฒันาปรับปรุงขีดความสามารถเพือก้าวขึนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) และมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในธุรกิจทีเป็น New S-Curve ทีเชือมโยงกับ

นวตักรรมและเป็นโอกาสสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจในอนาคตการบริหารและดาํเนินงานของบริษทัยึดหลกั              

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม ซึงบริษทัเชือมนัว่าจะเป็นฐานรากทีแข็งแกร่งของการพฒันา    

ทยีงัยนื 

ในปี 2561 บริษทับรรลุผลสาํเร็จจากการเขา้ลงทุนและพฒันาโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน โดยไดเ้ขา้ซือหุน้ส่วน 

ทเีหลือทงัหมดร้อยละ 20 จาก Broadspectrum Pty Limited ผูถื้อหุน้เดิม ทาํให้สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย

คอร์ปอเรชนั จาํกดั เพมิขึนจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 เมือเดือนพฤษภาคม 2561 รวมทงัมีโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนือง

ทีสามารถใหบ้ริการเชิงพาณิชยท์ีสาํคญัเพิมเติม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงันาํ อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โรงไฟฟ้า

พลงังานลม Mount Emerald การเสริมการให้บริการกูค้ืนระบบโรงไฟฟ้า Kemerton ในเครือรัฐออสเตรเลีย และการเขา้ร่วม

ดาํเนินธุรกิจผลิตนาํประปาแสนดิน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้ปี 2561 บริษทัมีโรงไฟฟ้าที

เดินเครืองผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้รวมทงัสิน 6,863.25 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า ประกอบดว้ย 1) โรงไฟฟ้าในประเทศ 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด ์

โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ตา้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์

โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 และ 3 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส 2) โรงไฟฟ้าใน
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ต่างประเทศ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาและโรงไฟฟ้าพลงันาํ-นาํงึม 2 ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

และพลงังานลมในเครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากนีบริษทัยงัมีธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ อาทิ ธุรกิจให้บริการงานเดินเครืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยบริษทั ชูบรุาชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั และบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

ปัจจุบนับริษทัมีโครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนืองทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา ซึงคิดเป็นกาํลงัการ

ผลิตติดตงัรวมทงัสิน 775.87 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า โดยมีโครงการทีคาดว่าจะเริมทยอยเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ละสร้างรายได้

ให้แก่บริษทัอย่างต่อเนืองดงันี ปี 2562 จาํนวน 3 โครงการ คือโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจน              

เนอเรชนั จงัหวดัราชบุรี โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย และโครงการโรงไฟฟ้า

พลงันาํ เซเปียน-เซนาํนอ้ย ในสปป.ลาว ปี 2563 จาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก่โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร (ส่วนขยาย) 

จงัหวดัปทมุธานี และปี 2564 จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โครงการรถไฟฟ้าสายสี

ชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) 

อยา่งไรก็ตาม เมือกลางปี 2561 บริษทัมีความเสียใจเป็นอย่างยงิต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงั

นาํเซเปียน-เซนาํนอ้ย ใน สปป.ลาว ทีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างไดเ้กิดกรณีสันเขือนดินย่อยกนัช่องเขาส่วน D ทีสร้างขึนเพือ

เสริมการกนันาํรอบอ่างเก็บนาํเซนาํน้อยของโครงการ ไดเ้กิดรอยร้าว และมีมวลนาํจาํนวนมากไหลออกบริเวณพืนทีทา้ย

เขือนลงสู่ลาํนาํเซเปียนออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและพืนทีโดยรอบบริเวณทา้ยลาํ

นาํเซเปียนทีเชือมต่อลาํนาํเซกอง ในเบืองตน้บริษทัร่วมกบัผูเ้กียวข้องทุกภาคส่วนมอบความช่วยเหลือทีจาํเป็นเร่งด่วนเพือ

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและครอบครัวของผูไ้ดรั้บผลกระทบ นอกจากนี ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานจิต

อาสาของบริษทัไดเ้ดินทางลงไปในพืนทีเพือให้กาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เพิมเติมโดยทนัที อาทิ การจดัตงั

โรงครัวเพือทาํอาหารมอบแก่ผูป้ระสบภยัและเจ้าหน้าที รวมทงัประสานงานกับทางการของ สปป.ลาว เกียวกับความ

ตอ้งการความช่วยเหลือทีจาํเป็นเร่งด่วนเพิมเติม สาํหรับสาเหตุของเหตุการณ์ทีเกิดขึนอยูร่ะหว่างการสอบสวนข้อเทจ็จริง 

โดยคณะกรรมการทีรัฐบาล สปป.ลาว เป็นผูจ้ดัตงัขึนในส่วนของโครงการไดม้ีการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐของ 

สปป.ลาว ทรีับผดิชอบโดยตรงเพือพิจารณาแผนฟืนฟูทงัดา้นเทคนิค สงัคม และสิงแวดลอ้ม ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด 

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 บริษทัยงัคงสร้างผลกาํไรไดอ้ย่างน่าพอใจต่อเนือง โดยบริษทัและบริษทัย่อย           

มีรายไดร้วมทงัสิน 45,083.54 ลา้นบาท และมีกาํไรสําหรับปีเป็นจาํนวน 5,587.60 ลา้นบาท ซึงลดลงจากปีทีผ่านมา 450.95 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 เนืองจากผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนแต่สิงหนึงทีสะทอ้นให้เห็นถึงสถานะการเงินที

แข็งแกร่ง ไดแ้ก่การไดรั้บการประกาศคงอนัดบัเครดิตความน่าเชือถือของบริษทัทีระดบั AAA, BBB+ และ Baa  โดย TRIS 

Rating, S&P Global Ratings และ Moody’s Investors Service ตามลาํดบั ซึงเป็นเครดิตความน่าเชือถือเทียบเท่าอนัดบั

เครดิตของประเทศ  

ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บริษทัยงัคงยึดมนัในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนือง โดยคาํนึงถึงการ

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยงัยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม รวมถึงมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซือสตัย ์โปร่งใส ไม่คอร์รัปชนั และปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการ

ประกาศผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการตามโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2561 

ทีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซึงบริษทัไดรั้บการประเมินทีระดบั “ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลียโดยรวมเท่ากับ            

ร้อยละ 94 ซึงสูงกว่าคะแนนเฉลียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมทีร้อยละ 81 และไดรั้บรางวลัรายงานความยงัยืน “ดีเยยีม” 
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ประจาํปี 2561 ต่อเนืองเป็นปีที 6 จากการพิจารณาของ CSR Club สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ร่วมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนัไทยพฒัน์ รางวลัหุ้นยงัยนื ประจาํปี 2561 ต่อเนืองเป็นปีท ี

4 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รางวลับูธยอดเยียมในการนําเสนอข้อมูลและบริการแก่ผูเ้ข้าชมงานในงาน 

“มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the Cityกรุงเทพมหานคร 2018” อีกทงัยงัไดรั้บการประเมินผลโครงการ

ประเมินสํานกังานสีเขียวทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม ปี 2561 ระดบั “ดีเยยีม” (ทอง) ต่อเนืองเป็นปีที 4 จากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม อีกดว้ย 

การดูแลสงัคมและสิงแวดลอ้ม บริษทัยงัคงยึดมนัดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม และ

สิงแวดลอ้มในทุกมิติอย่างต่อเนืองและสอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

โครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชน โครงการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอน และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอยา่งมี

ส่วนร่วม โครงการพลงังานชุมชน โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวยั สร้างไทยแข็งแรง โครงการ

ภุมรี พลงัสตรี... พลงัรักษสิ์งแวดลอ้ม กิจกรรมพนกังานจิตอาสา และโครงการการศึกษาเสริมทกัษะสร้างอาชีพใน สปป.

ลาว เป็นตน้ ซึงโครงการต่างๆ เหล่านีลว้นแต่จดัทาํขึนเพือการมีส่วนร่วมในการแกห้รือบรรเทาปัญหาในดา้นสิงแวดลอ้ม

และสงัคมในมิติต่างๆ อาท ิการอนุรักษพ์ลงังาน การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนบัสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพือ

รักษาแหล่งกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์างธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั และการ

เสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการปลูกฝังให้พนกังานมีจิตสาํนึกการ

แบ่งปันและการทาํงานเพือสาธารณประโยชน์ตอบแทนสงัคมในฐานะพลเมืองทีดีของประเทศอยา่งต่อเนือง เป็นตน้ 

1.1 การเปลยีนแปลงและพฒันาการทีสําคญัในปี 

บริษทัมุ่งมนัดาํเนินธุรกิจตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจทีได้แถลงไวแ้ต่ครังก่อตงับริษทัในปี 2543 เป็นตน้มา 

บนรากฐานแห่งธรรมาภิบาลและความโปร่งใส คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียและยึดตามแนวทางการพฒันาแบบยงัยนืเสมอมา 

ตลอดระยะเวลาทีผา่นมาบริษทัไดมี้การทบทวนวสิัยทศัน์ และพนัธกิจเป็นประจาํ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหารระดบัสูงไดพิ้จารณาอนุมติัใหป้รับเปลียนวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจให้มีความสอดคลอ้งครอบคลุมในทุกมิติของธุรกิจ

ทีบริษทัดาํเนินการ และสอดคลอ้งกบักระแสความเปลียนแปลงของโลกธุรกิจและนโยบายของภาครัฐทีมุ่งเน้นการผลิต

ไฟฟ้าดว้ยพลงังานสะอาด สถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าของประเทศทีเปลียนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าเดิม 

และการรุกเขา้สู่ธุรกิจสาธารณูปโภคพืนฐานทงัในและต่างประเทศของบริษทัทมีากขึน รวมทงัเป็นการขยายโอกาสและ

สร้างฐานธุรกิจขององคก์รสู่การเติบโตอยา่งยงัยนืต่อไป  

ปี 2561 บริษทัมีการเปลียนแปลงทสีาํคญัสรุปไดด้งันี 

มกราคม 

- บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั บริษทัร่วมทุนในราชอาณาจกัรกมัพูชาทีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุน           

จดทะเบียนทีออกและเรียกชาํระแลว้ทงัหมด ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและชาํระบญัชีตามกฎหมายของราชอาณาจกัรกมัพชูา

เรียบร้อยแลว้ 
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มีนาคม 

- บริษัท อาร์ เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จ ํากัด (“RHIS”) ซือหุ้นกู้เดิม 

“US$300,000,000 3.50% notes due 2019” ทีบริษทัเป็นผูค้าํประกนัการชาํระหนีตามหุ้นกู้จากผูล้งทุนในต่างประเทศ เป็น

เงินต้นจาํนวนทงัสิน 193 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ “US$300,000,000 4.50% notes due 

2028” ใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ ตามโครงการหุน้กู ้1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯของบริษทั และ RHIS หุ้นกูชุ้ดใหม่นีมีเงิน

ตน้จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อายุหุน้กู ้10 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2571 อตัราดอกเบียคงทีทีร้อยละ 4.50 ต่อปี โดย

บริษทัเป็นผูค้าํประกนัการชาํระหนีตามหุน้กูชุ้ดใหม่ สาํหรับเงินไดสุ้ทธิถูกนาํไปใชใ้นการซือคืนหุ้นกูชุ้ดเดิม ใชใ้นกิจการ

ทวัไปและใชห้มุนเวียน ใชเ้ป็นเงินลงทุนและ/หรือชาํระคืนหนีของบริษทัในกลุ่ม 

เมษายน 

- RHIS บรรลุขอ้ตกลงและไดล้งนามสัญญาซือขายหุ้น (Securities Sale Deed) กบั Broadspectrum Pty 

Limited เพอืซือหุน้สามญัและเงินกูส่้วนของผูถื้อหุน้รวมสิทธิประโยชน์ทเีกียวขอ้งในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั จากผูถ้ือหุน้เดิมคือ Broadspectrum Pty Limited ทถืีออยูท่งัหมดในสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นเงินประมาณ 53.50 ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่าประมาณ 1,321 ลา้นบาท เป็นไปตามราคาทีคู่สัญญาตกลงกนั และเมือวนัท ี3 พฤษภาคม 

2561 การซือขายหุ้นดงักล่าวแลว้เสร็จสมบูรณ์ตามเงือนไขโดยไดรั้บการอนุมติัจาก Australian Foreign Investment Review 

Board และส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั เพิมขึนเป็นร้อยละ 100 ซึงจะช่วยเพิม

ความสามารถในการสร้างมูลค่าสินทรัพยแ์ละเพิมมูลค่าการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทีมีอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย รวมทงั

ช่วยสนบัสนุนให้บริษทับรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผน 

พฤษภาคม 

- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จํากัด ดาํเนินการลงทุนขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าเพิมอีกประมาณ 60                    

เมกะวตัต์ และไอนาํเพิมอีกประมาณ 10 ตนัต่อชวัโมง วงงินลงทุนประมาณ 3,105 ลา้นบาท ประกอบด้วยส่วนเงินกู้

ประมาณ ร้อยละ 75 และส่วนของผูถื้อหุ้นประมาณร้อยละ 25 คาดว่าจะเริมเดินเครืองเชิงพาณิชย ์ภายในปี 2563 

- บริษทัไดล้งนามสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํเซกอง 4A และ 4B ใน สปป.ลาว ขนาดกาํลงั

การผลิตติดตงัประมาณ 340 เมกะวตัต ์มูลค่าโครงการประมาณ 835 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ผูร่้วมทุนประกอบดว้ย บริษทัถือ

หุน้ร้อยละ 60 Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. ร้อยละ 20 และบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั ร้อยละ 20 

มิถุนายน 

- ระบบสายส่งไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาใน สปป.ลาว เกิดขดัขอ้งจากเหตุฟ้าผ่าบริเวณสาย

ส่ง 500 kV ส่งผลให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชวัคราวเมือเวลา 13.06 น. ของวนัท ี1 มิถุนายน 2561 และโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนหงสาหน่วยที 1 และหน่วยที 2 สามารถกลบัมาเดินเครืองไดต้ามปกติในเวลา 14.47 น. ของวนัเดียวกนั ส่วน

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาหน่วยที 3 สามารถกลบัมาเดินเครืองตามปกติไดใ้นวนัที 5 มิถุนายน 2561 ภายหลงัเปลียน

อุปกรณ์ทีชาํรุดจากเหตุดงักล่าว 
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กรกฎาคม 

- เกิดเหตุการณ์สันเขือนดินยอ่ยกนัช่องเขาส่วน D (Saddle Dam D) ซึงสร้างขึนเพือเสริมการกนันาํรอบ

อ่างเก็บนาํเซนาํน้อย โครงการโรไฟฟ้าพลงันาํเซเปียน-เซนาํนอ้ยเกิดรอยร้าว และมีมวลนาํไหลออกบริเวณพืนทีทา้ยเขือน

ลงสู่ลาํนาํเซเปียนออกไป 5 กิโลเมตร และพืนทีทา้ยนาํ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและพืนทีโดยรอบบริเวณทา้ย 

ลาํนาํเซเปียนทีเชือมต่อลาํนาํเซกอง  

ตุลาคม 

- โครงการติดตงัชุดกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนตด์ีเซลเพือกูค้ืนระบบไฟฟ้าทีโรงไฟฟ้า Kemerton ของบริษทั

ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดเ้ริมให้บริการเชิงพาณิชยต์ามสัญญาเสริมการให้บริการกู้คืนระบบไฟฟ้าหากเกิด

กรณีไฟฟ้าดบัเป็นวงกวา้งในพืนทีตอนใตข้องโครงข่ายระบบไฟฟ้าตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐออสเตรเลียตะวนัตก ซึงบริการ

กูคื้นระบบไฟฟ้าดงักล่าวถือเป็นบริการทีมีความจาํเป็นในการรักษาความมนัคงและความต่อเนืองของระบบไฟฟ้าในเขต

พืนทดีงักล่าวของรัฐออสเตรเลียตะวนัตก 

- ศาลจงัหวดันนทบุรีได้มีคาํพิพากษาเมือวนัที 25 ตุลาคม 2561 “ยกฟ้องของโจทก์โดยให้เหตุผลว่า 

บริษทัและผูบ้ริหารกระทาํการโดยสุจริต บริษทัและผูบ้ริหารไม่ไดก้ระทาํละเมิดต่อโจทก์” ตามทีโจทก์คือ บริษทั เอส ที 

เพาเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั ได้ยนืฟ้องบริษทัเป็นจาํเลยในคดีแพ่งต่อศาลจงัหวดันนทบุรีกล่าวหาว่า บริษทัและผูบ้ริหารกระทาํผิด

ขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชสิ้ทธิไม่สุจริตทีจะไม่ยนืขอ้เสนอประมูล

โรงไฟฟ้า ทาํใหโ้จทกเ์สียหายและขาดประโยชน์จากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูล 

พฤศจิกายน 

- บริษทัร่วมกับบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด ์

คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) ในนามของ “กิจการร่วมคา้ บีเอสอาร์” เพือยนืขอ้เสนอเขา้ร่วมลงทุนประมูลโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ต่อการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย ซึงโครงการรถไฟความเร็วสูงมีลกัษณะเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐกบัเอกชน (PPP) 

- กงัหนัลมตวัที 1 ของโรงไฟฟ้าพลงังานลม Windy Hill ไดเ้กิดเพลิงไหมเ้มือวนัท ี13 พฤศจิกายน 2561 

เวลาประมาณ 15.00 น. และเพลิงไดส้งบลงเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาทอ้งถินของเครือรัฐออสเตรเลีย โดยระหว่าง

เกิดเหตุโรงไฟฟ้าไดร้ะงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชวัคราว จากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายทีกงัหันลมตวัอืนๆ ที

เหลืออีก 19 ตวั โรงไฟฟ้าจึงไดป้ลดแยกกงัหนัลมตวัท ี1 ทไีดรั้บความเสียหายออกจากระบบ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า

จากกงัหนัลมทงั 19 ตวัไดต้ามปกติตงัแต่เวลา 09.30 น. ตามเวลาทอ้งถินของวนัที 15 พฤศจิกายน 2561 

ธันวาคม 

- RHIS ไดเ้ขา้ซือหุ้นสามญัเดิมและหุ้นสามญัเพิมทุน FRD (บริษทัในสาธารณรัฐสิงคโปร์) ร้อยละ 50 

จาก Fareast Green Energy Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้เดิม คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 81.89 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า

ประมาณ 2,690 ลา้นบาท เพือเขา้ร่วมดาํเนินงานโรงไฟฟ้าพลงันาํอาซาฮาน-1 ขนาดกาํลงัการผลิต 180 เมกะวตัต ์ตงัอยู่ที

จงัหวดัสุมาตรา ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริมเดินเครืองเชิงพาณิชยต์งัแต่เดือนมกราคม 2554 มีสัญญาซือขายไฟฟ้า 30 ปี

กบัการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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- โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ได้เริมเดินเครือง

เชิงพาณิชยแ์ละรับรู้รายไดต้ามสญัญาซือขายไฟฟ้าแลว้ 

- บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั (“ผูซื้อ”) และบริษทั เอเชีย ลงทุน พฒันา และก่อสร้าง จาํกดัผูเ้ดียว ผูถื้อ

หุ้นเดิม (“ผูข้าย”) ไดล้งนามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นและสัญญาซือขายหุ้นสามญัของบริษทั เอเชีย วอเตอร์ จาํกัดผูเ้ดียว ผู ้

ดาํเนินโครงการผลิตนําประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว (“โครงการ”) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็น

หุ้นสามญัจาํนวน 4,800,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 8,400 กีบ ในวงเงิน 5.80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 48,720 

ลา้นกีบ (หรือเทียบเท่าประมาณ 194.59 ลา้นบาท) โดยใช้เงินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ของบริษทั ราช-ลาว 

เซอร์วิส จาํกดั แบ่งการชาํระค่าหุ้นออกเป็น 2 งวด โดยงวดแรกจะชาํระเงินร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 580,000 เหรียญสหรัฐฯ 

(หรือเทียบเท่าประมาณ 19,459,000 บาท) ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัทีลงนามในสัญญาและงวดสุดทา้ยจะชาํระเงินส่วนที

เหลือทงัหมด 5,220,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าประมาณ 175,131,000 บาท) ภายใน 30 วนัภายหลงับรรลุเงือนไข

บงัคบัก่อนตามสญัญาแลว้ทงัหมด ซึงคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ภายหลงัธุรกรรมดงักล่าว

บรรลุผลสาํเร็จจะส่งผลใหบ้ริษทัเป็นผูร่้วมดาํเนินโครงการตามสดัส่วนการลงทุนผ่านบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และมี

ส่วนในการสนบัสนุนนโยบายดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน สปป.ลาว รวมทงัเป็นการขยายโอกาสการ

ลงทุนของกลุ่มบริษทัอีกทางหนึง โครงการดงักล่าวตงัอยู่ทเีมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจนัทน์ ใน สปป.ลาว ดาํเนิน

ธุรกิจผลิตนาํประปาจาํหน่ายใหก้บัรัฐวิสาหกิจนาํประปานครหลวงเวยีงจนัทน์ ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กาํลงัการผลิตรวม 

48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั แบ่งกาํลงัการผลิตออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที 1 เริมผลิตตงัแต่เดือนธนัวาคม 2561 ในอตัรา 

24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และระยะที 2 ประมาณ ปี 2574 จะขยายกาํลงัการผลิต 

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท 
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1.2 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังาน

ไฟฟ้า  และธุรกิจทเีกียวเนือง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั  คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 45 และผูล้งทุนทวัไป คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55   

กฟผ.  เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั 

ทดีาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าในประเทศและประเทศใกลเ้คียง และธุรกิจอืน 

ทรีวมถึงการลงทุนกบับุคคลอืนเพือดาํเนินกิจการดงักล่าวภายใตพ้ระราชบญัญติั กฟผ. โดยมีบริษทัในเครือจาํนวน 5 บริษทั 

ดงันี 

 

ทมีา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษทัในกลุ่มธุรกิจที กฟผ. เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นและมีลกัษณะธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกนักบับริษทั ได้แก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  จึงทาํให้ในบางครังเกิดภาวะการแข่งขนักนัเองในการเขา้ร่วม

พฒันาโครงการของกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างเช่น กรณีการเข้าร่วมประมูลไอพีพี เมือต้นปี 2556 เป็นต้น จึงทาํให้ กฟผ. 

ปรับเปลียนทิศทางในอนาคตโดยให้มีนโยบายทีจะให้บริษัททีมีธุรกิจประเภทเดียวกันผนึกพลงัร่วมกันในการลงทุนใน

โครงการใหญ่ๆ  ในต่างประเทศ เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มธุรกิจให้สามารถแข่งขนักบับริษทัอืนๆ 

ทอียูใ่นอุตสาหกรรมพลงังานได ้  

ทีผา่นมา กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการในบริษทัในเครือตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทันันๆ  โดยที

บริษทัเหล่านันสามารถกาํหนดนโยบาย บริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจ และการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษทัไดต้าม

ความเหมาะสม สําหรับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของบริษทั           

จาํนวน 6 คน จากจาํนวนกรรมการทงัหมด 13 คน  นอกเหนือจากการเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ร้อยละ 45 ของบริษทั แลว้ กฟผ. ยงั

เป็นผูรั้บซือไฟฟ้าหลกัของบริษทั ภายใตเ้งือนไขการดาํเนินธุรกิจปกติทีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการซือขายไฟฟ้าระหว่าง 

กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอืนทีขายไฟฟ้าในประเภทเชือเพลิงการผลิตชนิดเดียวกนั และขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

ในช่วงเวลาเดียวกนั สาํหรับขอ้ตกลงและสญัญาต่างๆ ทีกระทาํร่วมกนัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และ กฟผ. ไดแ้ก่ 

สญัญาซือขายไฟฟ้าและสญัญาใหบ้ริการเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ระหว่างบริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. และสัญญาให้บริการจดัหาบุคลากรเขา้

ปฏิบตัิงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาของบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จาํกัด ซึงเป็น

บริษทัย่อยทีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นต้น ซึงการดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติทีมี

เงือนไขทางการคา้โดยทวัไป  
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นอกจากนี บริษทั และ กฟผ. ยงัมีความร่วมมือและเจตจาํนงในการผนึกกาํลงักนัเพือดาํเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งส่งเสริม รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด และเพอืขบัเคลือนการเติบโตสู่องคก์รทีมีความเอืออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน

เป็นสาํคญั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลกัษณะผลิตภัณฑ์ 

เพือสนองนโยบายแปรรูปโรงไฟฟ้ารัฐเป็นเอกชน (Privatization) เพือระดมเงินทุนจากภาคเอกชนมาใช้ในการ

พฒันาประเทศผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจึงไดก่้อตงัขึนเมือวนัที 7 มีนาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 

14,500 ล้านบาท และได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2543 ภายใต้ชือ

หลกัทรัพย ์ “RATCH” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 45 บริษทัประกอบ

ธุรกิจในรูปแบบบริษทัโฮลดิง (Holding Company) มีวตัถุประสงคเ์ขา้ลงทุนถือหุ้นในบริษทัอืนและมุ่งขยายธุรกิจทงัดา้น

พลงังานและธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ รวมทงัโครงการดา้นสาธารณูปโภคพนืฐานต่างๆ ตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติทีจะผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างกา้วกระโดดโดยสามารถจาํแนกกลุ่มการลงทุน

ของบริษทัออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลิงหลกัในประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนใน

ประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศและกลุ่มธุรกิจเกียวเนือง ดงันี 

1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลงิหลกัในประเทศ 

โรงไฟฟ้าเชือเพลิงหลกัในประเทศของบริษทั ส่วนใหญ่จะตงัอยู่ในเขตพืนทีทางภาคตะวนัตกเพือเสริมสร้าง

ความมนัคงของระบบไฟฟ้าของประเทศผ่านทางระบบส่งของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าในเขตพืนทีภาคตะวนัตกจะจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่พืนทีภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคใต้ตอนบนทียงัไม่มีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง

เพียงพอต่อความตอ้งการ ไดแ้ก่ 

1. โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจดัการงานเดินเครือง และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมจ่าย

เทียบเท่า (Availablility) ร้อยละ 89.16 เสถียรภาพการเดินเครือง (CAH Index) 1.0360 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ชือเพลิง 

(Fuel Ratio) 1.0066 เท่า และสามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มได้ตามมาตรฐาน 

(OHSAS 18001:2007 และ ISO 14001:2004)  

2. โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี สามารถบริหารจดัการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย

เทียบเท่า (Availablility) ร้อยละ 94.02 เสถียรภาพการเดินเครือง (CAH Index) 1.0757 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ชือเพลิง 

(Fuel Ratio) 1.0230 เท่า และสามารถบริหารจดัการทางดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม ไดต้ามมาตราฐาน

การรับรอง (OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2004 และ ISO 9001:2008)  

3. โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ งานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย Availablility) ตลอด

ปีคิดเป็นร้อยละ 91.00 ค่าดชันีแสดงเสถียรภาพการเดินเครือง (CAH Index) เท่ากบั 1.0000 เท่า และอตัราส่วนประสิทธิภาพ

การใชเ้ชือเพลิง (Fuel Ratio) เท่ากบั 1.0250 เท่า  
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4. โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด์ มีผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑดี์ ดา้นการปฏิบติังานเป็นไป

ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั และมาตรการดา้นสิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างเคร่งครัดจนไดรั้บรางวลั

ต่างๆ อาทิ รางวลั Green Industry “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัที 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity)” จากกระทรวง

อุตสาหกรรม รางวลักิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการทาํงานใหเ้ป็นศูนย(์Zero Accident Campaign) ระดบัตน้ 

เป็นปีที 2 จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (องค์การมหาชน) และการ

รับรองระบบการบริหารจดัการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

5. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร มีสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ระยะเวลา 25 ปี (จาํนวน 90 เมกะวตัต)์ และจาํหน่ายไฟฟ้าส่วนทีเหลือและไอนาํใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร ปี 2561 โรงไฟฟ้ามีการบริหารและเดินเครืองทีมีประสิทธิภาพสูงทาํให้มีความพร้อมจ่าย 

(Availability) มากกว่าร้อยละ 97.50  

นอกจากนี บริษทัยงัมีโรงไฟฟ้าทอียูร่ะหว่างก่อสร้างและพฒันาอีก 2 โรง ไดแ้ก่  

1. โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็นวนคร-โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้าและไอนํา ขนาดกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้าติดตงัประมาณ 60 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนาํประมาณ 10 ตนัต่อชวัโมง วงเงินลงทุนประมาณ 3,105 ลา้นบาท 

ไดรั้บความเห็นชอบในการขยายกาํลงัการผลิตจาก กฟผ. และได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบดา้น

สิงแวดล้อมจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเป็นทีเรียบร้อยแลว้ โดยเริมงานก่อสร้างเมือ

เดือนกันยายน 2561 คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน มีกาํหนดการเดินเครืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2563 โดย

โครงการฯ ภายหลงัดาํเนินการแลว้เสร็จโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนครจะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 

185 เมกะวตัต ์และขนาดกาํลงัการผลิตไอนาํรวมประมาณ 40 ตนัต่อชวัโมง 

2. โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชันงานก่อสร้าง งานติดตงัเครืองจกัรหลกั และงาน

ทดสอบระบบต่างๆมีความกา้วหน้ากว่าร้อยละ 90 ได้มีการลงนามสัญญาบาํรุงรักษาเครืองจกัรหลกั (Long Term Service 

Agreement) และสัญญางานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement) แลว้ มี

กาํหนดการเดินเครืองเชิงพาณิชยป์ระมาณเดือนมิถุนายน 2562 โดยจะจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 90 เมกะวตัต ์ให้กบั กฟผ. และ

จาํหน่ายไอนาํจาํนวน 5 ตนัต่อชวัโมงใหก้บับริษทั ราชบุรีเอทานอล จาํกดั 

2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ 

เพือตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับเจตนารมณ์ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มของบริษทัทีตอ้งการมีส่วนร่วมในแกปั้ญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพือ

ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษทัจึงให้ความสาํคญักบัการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนโดย

มุ่งเน้นทีพลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานลม และพลงังานชีวมวล ซึงปัจจุบนับริษทัมีโรงไฟฟ้าดงักล่าว รวม 7 โรง แบ่งตาม

ประเภทพลงังานดงันี 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 , โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4  และโซล่าเพาเวอร์ 

โคราช 7 และโซลาร์ตา้ ผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑดี์ 
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2. โรงไฟฟ้าพลังงานลม 

โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง  และหว้ยบง  ผลการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑดี์ 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอ แมส มีดชันีสมรรถนะโรงไฟฟ้า (Equivalent Availability 

Factor: EAF) มีค่าร้อยละ 91.67 และไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมือวนัที 30

มีนาคม 2560 โครงการ Carbon Credits (CDM Programme of Activities) เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2560 โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพใชพ้ลงังานในระบบความร้อน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน เมือวนัที 27 เมษายน 2561

และโครงการธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม กระทรวงอุตสาหกรรม เมือวนัที 3 สิงหาคม 2561 

3) กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

เนืองจากโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานภายในประเทศมีจาํกัด และด้วยทาํเลทีตงัทีมีความ

เหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ ศกัยภาพการเติบโตของประเทศเพือนบา้น ประกอบกบัประเทศไทยมีศกัยภาพสูงในการเป็น

ศูนยก์ลางด้านพลงังานรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐเป็นปัจจยัเกือหนุนให้บริษทัมุ่งขยายการลงทุนออกสู่

ต่างประเทศมากขึนเพือบรรลุพนัธกิจสรา้งการเติบโตอยา่งยงัยนื โดยปัจจุบนัมีฐานการลงทุน ดงันี 

1. สปป.ลาว 

 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ผลการดาํเนินงานมีผลกาํไรก่อนผลกระทบอตัราแลกเปลียนสูงกว่า

ประมาณการร้อยละ 24 โดยประมาณ เนืองมาจากค่าความพร้อมจ่ายเชิงพาณิชยเ์ทียบเท่า (Commercial Equivalent 

Availability Factor-CEAF) อยูท่ีร้อยละ 86.71 ดีกวา่แผนร้อยละ 3.46  

 โรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางึม 2 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 มีผลกําไรสุทธิสูงกว่าประมาณการ             

ร้อยละ 70 โดยประมาณ เนืองจากมีปริมาณนาํฝนไหลเขา้มาในอ่างเป็นจาํนวนมาก รวมถึงทงัสามารถลดต้นทุนทางการเงิน

โดยการออกหุน้กู้มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาทเมือเดือนมีนาคมทีผา่นมา 

 โรงไฟฟ้าพลังนําเซเปียน-เซนําน้อย (โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 

งานก่อสร้างโดยภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 91 แต่เมือวนัที 23 กรกฎาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์สันเขือนดินย่อยกนั

ช่องเขาส่วน D (Saddle Dam D) ซึงสร้างขึนเพอืเสริมการกนันาํรอบอ่างเก็บนาํเซนาํนอ้ยโครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํเซเปียน-

เซนาํนอ้ย เกิดรอยร้าวและมีมวลนาํไหลออกบริเวณพืนทีทา้ยเขือนลงสู่ลาํนาํเซเปียนออกไป 5 กิโลเมตรส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในชุมชนและพืนทีโดยรอบบริเวณทา้ยลาํนาํเซเปียนทีเชือมต่อลาํนาํเซกอง ในเบืองตน้บริษทั ไฟฟ้าเซเปียน-เซนาํ

นอ้ย จาํกดั ผูด้าํเนินโครงการฯ บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง ไดร่้วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งใน สปป.ลาว ดาํเนินการช่วยเหลือ

ประชาชนทอีาศยัอยูบ่ริเวณพืนทีทไีดรั้บผลกระทบอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ ในขณะเดียวกนับริษทัไดแ้สดงความเสียใจ

ต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนและไดม้อบความช่วยเหลือเบืองตน้ อาท ิเงินสด เครืองอุปโภคบริโภคทีจาํเป็น อาหาร ยารักษาโรค ที

พกัและสาธารณูปโภคชวัคราว และบุคลากร เป็นตน้ ผ่านทางการ สปป.ลาว รวมทงัสนบัสนุนผ่านหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนต่างๆ เพือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ครอบครัว และผูไ้ดรั้บผลกระทบ นอกจากนี ผูบ้ริหารระดบัสูงและ

ทีมงานไดเ้ดินทางเขา้ไปในพืนทีเพือให้กาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ อาทิ การจดัตงัโรงครัวเพือทาํอาหาร 

การประสานงานกับทางการของ สปป.ลาว เกียวกับความต้องการความช่วยเหลือทีจาํเป็นเร่งด่วนทีจะช่วยบรรเทา

ผลกระทบให้แก่ผูป้ระสบภยัในพืนทีโดยทนัที การดาํเนินการต่อเนืองในการพฒันาโครงการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํ
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น้อย จาํกดั ไดส่้งทีมผูเ้ชียวชาญและหน่วยงานทีเกียวขอ้งลงพืนทีตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสาเหตุเบืองตน้เพือหา

แนวทางแกไ้ข รวมทงัไดจ้ดัทาํแผนฟืนฟ ู(Restoration Plan) ทงัทางดา้นเทคนิค สังคม และสิงแวดลอ้ม โดยไดน้าํเสนอแผน

ดงักล่าวต่อกระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) และกระทรวงพลงังานและบ่อแร่ 

(Ministry of Energy and Mine) สปป.ลาว เพือพิจารณาขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบของหน่วยงานที

เกียวขอ้ง จากนนัจะสามารถดาํเนินการก่อสร้างเขือนคอนกรีตบดอดั (Roller Compacted Concrete Dam) ทดแทนเขือนดิน

ยอ่ยกนัช่องเขาส่วน D (Saddle Dam D) และดาํเนินการในงานทีเกียวขอ้งต่อไป 

2. เครือรัฐออสเตรเลยี 

ปี 2561 บริษทัไดเ้พิมสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นร้อยละ 100 

โดยการซือหุน้ส่วนทีเหลือร้อยละ 20 จาก Broadspectrum Pty Limited เมือวนัที 3 พฤษภาคม 2561 ทาํใหบ้ริษทัมีกาํลงัผลิต

ตามสัดส่วนในโรงไฟฟ้าทีเดินเครืองแลว้และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั คิด

เป็น 873.55 เมกะวตัต์ และเป็นส่วนหนึงทีช่วยสนับสนุนให้บริษทับรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนธุรกิจและเพิม

ความสามารถในการสร้างมูลค่าสินทรัพยแ์ละเพิมมูลค่าการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทีมีอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ซึง

ประกอบด้วยโครงการพลงังานงานทดแทนขนาดใหญ่ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

Collinsvilles นอกจากนี บริษทัราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดบ้รรลุขอ้ตกลงสัญญาเงินกู้จาํนวน 312 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย เพือทดแทนสัญญาเงินกู้เดิม (Refinancing) ดว้ยอัตราดอกเบียทีลดลง มีผลให้บริษทั ราช-ออสเตรเลีย                   

คอร์ปอเรชนั จาํกดั สามารถประหยดัตน้ทุนทางการเงินไดถึ้ง 12.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลียตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดด้าํเนินการติดตงัชุดเครืองกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนต์ดีเซล

ตามสัญญาเสริมการให้บริการกู้คืนระบบทีโรงไฟฟ้า Kemerton และเริมให้บริการเชิงพาณิชยต์งัแต่วนัที 23 ตุลาคม 2561 

การดาํเนินการดงักล่าวเป็นการเพิมมูลค่าสินทรัพยโ์ดยใชก้ระแสเงินสดภายในของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั ในวงเงินประมาณ 10 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ซึงสามารถเพิมรายไดใ้ห้แก่โรงไฟฟ้า Kemerton ตามสัญญาให้บริการ

เสริมการกูคื้นระบบประมาณ 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี และส่งผลให้โรงไฟฟ้า Kemerton เป็น

โรงไฟฟ้าทีมีความจาํเป็นในการรักษาความมนัคงอย่างต่อเนืองของระบบไฟฟ้าในเขตพืนทีตอนใตข้องรัฐออสเตรเลีย

ตะวนัตก สาํหรับการปรับปรุงระบบควบคุมโรงไฟฟ้า Townsville เมือปี 2560 ส่งผลให้ไดรั้บการเสนอชือและไดร้ับรางวลั

เหรียญทองประเภท Power Plant Upgrade of the Year จากการประกาศรางวลั Asian Power Awards 2018 เมือเดือน

กนัยายน 2561 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald เดินเครืองเชิงพาณิชย ์และรับรู้รายได้ตามสญัญาซือขายไฟฟ้า

แลว้เมือวนัที 12 ธนัวาคม 2561 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดร่้วมกบับริษทัผูผ้ลิตเขา้ทาํการตรวจสอบและประเมินอายุ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Toora ผลการศึกษาพบว่าสามารถขยายอายุการเดินเครืองไดจ้นถึงปี 2575 ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการ

เจรจาเพอืขยายสญัญาเชือมต่อระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมแผนการขยายอายโุรงไฟฟ้าตามผลการศึกษา 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ขณะนีอยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครืองและทดสอบตาม

มาตรฐานการเชือมต่อระบบไฟฟ้าโดยไดรั้บใบอนุญาตเดินเครืองจากรัฐบาลรัฐควีนส์แลนดแ์ละไดรั้บการขึนทะเบียนตาม

เงือนไขของการเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนกบั Clean Energy Regulator แลว้ 
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3. สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

เมือวนัที 6 ธนัวาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานนาํอาซาฮาน-1 ขนาดกาํลงัผลิต 180 เมกะวตัต์ ซึงเป็นโรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้

ตงัแต่เดือนมกราคม 2554 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau งานก่อสร้างได้มีการลงนามสัญญาหลกักบัผูรั้บเหมาหลกั 2 ราย 

ไดแ้ก่ ผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า และผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ ลงนามสัญญาเดินเครืองและ

บาํรุงรักษาและไดรั้บอนุมติัรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดัหา

แหล่งเงินกูข้องโครงการฯ และเริมงานปรับพนืทีและงานโครงสร้างฐานราก 

4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โรงไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์ Fangchenggang II ขณะนีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

4) ธุรกจิเกียวเนือง 

บริษทัแสวงหาโอกาสในการพฒันาธุรกิจเกียวเนืองและธุรกิจอืน ผ่านบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทุน ทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ เพือสร้างมูลค่าเพมิให้แก่บริษทัในอนาคต อาทิ ธุรกิจเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจ

เหมืองถ่านหินธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหนัก๊าซโรงไฟฟ้า และอืนๆ โดยจาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งันี 

1. ธุรกจิให้บริการงานเดนิเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกัด ลงทุนและดาํเนินการบริหารจดัการเป็นไปตามสัญญา

เดินเครืองและบาํรุงรักษาให้แก่บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกัด ปี 2561 เดินเครืองไดค้รบตามสัญญาซือขายไฟฟ้า สามารถ

รักษาความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า รวมทงัใชเ้ชือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพไดต้ามแผนทีกาํหนดไว ้

บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จาํกดั มีการพฒันาความสามารถในการซ่อมชินส่วน Hot Gas Path 

Parts โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานและคุณภาพจาก Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. อย่างต่อเนือง และไดร้ับการ

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพดา้นงานซ่อมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงการเริมพฒันาความสามารถในการซ่อม

ชินส่วน Hot Gas Path Parts ของเครืองกงัหนัก๊าซนอกเหนือจาก Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) 

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ให้บริการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนหงสาระยะเวลา 35 เดือน ตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม 2560 และสินสุดวนัที 31 ตุลาคม 2563 

2. ธุรกจิจัดหาเชือเพลิง 

บริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จาํกดั ดาํเนินการจดัหาเชือเพลิงให้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลา             

ไบโอแมส 

บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั ให้บริการจดัหาเชือเพลิงใหแ้ก่ บริษทั ไฟฟ้า  หงสา จาํกดั 
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3. ธุรกจิอืนๆ  

 ธุรกิจการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 การซือหุ้น EDL-Generation Public Company (“EDL-Gen”) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยล์าว ผา่นบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 ธุรกิจให้บริการรถไฟฟ้า  

- ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสี

เหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สาํโรง) และส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู(ศรีรัช-เมืองทองธานี) ในนามกิจการร่วมคา้บี

เอสอาร์ (ผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย บริษทัร้อยละ 10 BTS ร้อยละ 75 และ STEC ร้อยละ 15) โดยไดเ้ริมงานก่อสร้าง (Notice to 

Proceed: NTP) เมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน ภายหลงัจากก่อสร้างแลว้เสร็จจะ

เริมทาํการเดินรถและเก็บค่าบริการเป็นระยะเวลา 30 ปีตามสัญญาสัมปทาน ทงันี ในปี 2561 ได้จดัทาํสัญญาหลกัของ

โครงการฯ แลว้เสร็จ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการรือยา้ยระบบสาธารณูปโภค งานเสาเข็ม เจาะแนวสายทางและสถานี 

งานเสาเข็มตอกบริเวณศูนยซ่์อมบาํรุง และงานเทฐานรากสําหรับรองรับเสาเข็ม ซึงพืนทีบางส่วนยงัอยู่ระหว่างการรอรับ

มอบ ทงันีโครงการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานรัฐทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง เพือวางแผนงานร่วมกัน และทาํให้

โครงการมีความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผนงานทีวางไว ้โดยในปัจจุบนัมีความก้าวหน้างานสะสม ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ร้อยละ 14.71 และ 15.30 สาํหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองตามลาํดบั 

- ยนืซองประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน (สนามบินดอกเมือง สนามบิน

สุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา) ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 โดยโครงการ

รถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP) ประเภทโครงการลงทุนโครงสร้าง

พืนฐานโครงการแรกในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอซีี) ระยะทาง 220 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร

ต่อชวัโมง สมัปทาน 50 ปี มูลค่าโครงการกว่าสองแสนลา้นบาท หากชนะการประมูลคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาว่าจา้ง

กบั ร.ฟ.ท. ไดร้าวตน้ปี 2562 โดยเอกชนคู่สัญญาจะมีหน้าทีในการดาํเนินงานการพฒันาโครงการเกียวกบังานก่อสร้างและ

จดัหารถไฟฟ้า งานการจดัหาแหล่งเงินทุนและงานการใหบ้ริการเดินรถและบาํรุงรักษา เป็นตน้ 

 ธุรกิจผลิตนาํประปา  

ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการนาํประปาแสนดิน ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนาํประปาทมีีคุณภาพตาม

มาตรฐานให้แก่ รัฐวสิาหกิจนาํประปานครหลวงเวียงจนัทน์ ขนาดกาํลงัการผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ระยะเวลา

สมัปทาน 50 ปี กาํหนดใหบ้ริการเชิงพาณิชยร์ะยะแรก 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ภายในเดือนธันวาคม 2561 และระยะที 

2 ประมาณปี 2574 จะขยายกาํลงัการผลิตเป็น 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
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ด้านการบริหารงานในกิจการทีบริษัทเข้าลงทุนและร่วมทุน 

เพือให้การดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทั

ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาส่งกรรมการและผูบ้ริหารทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที

เหมาะสมไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการทีกลุ่มบริษทัเขา้ลงทุนและร่วมทุน ตงัแต่ช่วงการพฒันาการก่อสร้าง 

กระทงัเดินเครืองเชิงพาณิชย ์และการบริหารสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารการเงิน 

 บริษทัไดล้งทุนในส่วนทุนในบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํน้อย จาํกดั จาํนวนเงิน 11.58 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนส่วนทนุรวมสะสมทงัสิน 73.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 บริษทัได้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง โดยถือหุ้นร้อยละ 10 และไดช้าํระค่าหุ้น 

ของบริษทัร่วมทุนทงั 2 บริษทั คือ บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกัด จาํนวนเงิน 830 ลา้นบาท และบริษทั                

อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกัด จาํนวนเงิน 850 ล้านบาท คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนส่วนทุนรวมสะสมของบริษทั                  

นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั ทงัสิน 1,180 ลา้นบาท และคิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนส่วนทุนรวมสะสมของบริษทั             

อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั ทงัสิน 1,200 ลา้นบาท 

 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ดาํเนินงานโดยบริษทั PT Medco Ratch Power Riau 

สาธารณรัฐอนิโดนีเซียผา่นบริษทั อาร์เอช อินเตอร์ เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มไดช้าํระค่า 

Project Development Cost ตามสัดส่วนร้อยละ 49 เป็นจาํนวนเงิน 20.50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และคิดเป็นจาํนวนเงินรวม

สะสมทงัสิน 21.48 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

 บริษทัไดล้งทุนผ่านบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RHIS”) บริษทัย่อย

ทางออ้มทีบริษทัถือหุ้นทงัจาํนวนไดเ้ขา้ซือหุน้สามญัเดิมและหุ้นสามญัเพิมทุน Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 

(“FRD”) ร้อยละ 50 จาก Fareast Green Energy Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้เดิม เพือเขา้ร่วมดาํเนินงานโรงไฟฟ้าพลงันาํอาซาฮาน-1 

(Asahan-1) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 81.89 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายหลงัการโอนหุ้นแลว้ส่งผล

ให้โครงสร้างผูถื้อหุ้น FRD ประกอบดว้ย RHIS ร้อยละ 50 และ Fareast Green Energy Pte. Ltd. ร้อยละ 50 และโครงสร้าง 

ผูถื้อหุน้โรงไฟฟ้าพลงันาํอาซาฮาน-1 (Asahan-1) ประกอบดว้ย FRD ประมาณร้อยละ 53.21 (บริษทัถือหุน้ทางออ้มผ่าน 

RHIS และ FRD ประมาณร้อยละ 26.61) PT Pembangkitan Jawa Bali (บริษทัย่อยของ PLN) ประมาณร้อยละ 36.61 

International Finance Corporation (“IFC”) ร้อยละ 5 และส่วนทเีหลือเป็นผูถื้อหุ้นอนื 

 บริษทัไดล้งทุนผ่านบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ดาํเนินการซือหุ้น

สามญัและเงินกูส่้วนของผูถื้อหุ้น (รวมถึงสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้ง) ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั จากผู ้

ถือหุน้เดิม (Broadspectum Pty Limited) ทถืีออยูท่งัหมดในสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 53.50 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย ทงันี ภายหลงัการซือขายแลว้เสร็จจะส่งผลใหบ้ริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั 

 เมือวนัที 27 มีนาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดด้าํเนินการ 

ซือคืนหุน้กูเ้ดิมและออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่ โดยมีรายละเอียดดงันี 
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- ดาํเนินการซือคืนหุน้กู้เดิม (“Tender Offer”) 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียร้อยละ 3.50 ต่อปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอนเดือนพฤษภาคม 2562 (“หุน้กูชุ้ดเดิม”) จากนกัลงทุนในต่างประเทศ โดยหุ้นกู้ดงักล่าวมีบริษทัเป็นผูค้าํ

ประกนัการชาํระหนีตามหุน้กู ้ทงันีไดด้าํเนินการซือหุน้กูชุ้ดเดิมคืนคิดเป็นจาํนวนเงินตน้ทงัสิน 193 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

- ดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้กู ้300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบียร้อยละ 4.50 ต่อปี ครบกาํหนด

ไถ่ถอนเดือนมีนาคม 2571 (“หุน้กูชุ้ดใหม่”) ใหก้บันกัลงทุนในต่างประเทศ โดยเป็นการออกและเสนอขายตามโครงการหุ้น

กูจ้าํนวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ของบริษทั ทงันี หุ้นกูชุ้ดใหม่มีเงินต้นจาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อายุหุน้กู้ 10 ปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2571 และมีอตัราดอกเบยีคงทีทรี้อยละ 4.50 ต่อปี และบริษทัไดใ้หก้ารคาํประกนัการชาํระหนีตามหุน้

กูชุ้ดใหม่ สาํหรบัเงินทีไดสุ้ทธิจากการออกหุน้กูด้งักล่าวนนัจะถูกนาํไปใชใ้นการซือคืนหุน้กูชุ้ดเดิม และใชใ้นกิจการทวัไป

ของกลุ่มบริษทั รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน เงินลงทุน และ/หรือชาํระคืนหนีของบริษทัในกลุ่ม 

จากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ มีผลให้สามารถขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินต้นจากเดิมครบกาํหนด

ชาํระในปี 2562 เป็นกาํหนดชาํระภายในปี 2571 

 เมือวนัที 5 กนัยายน 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดทยอย

ชาํระคืนเงินตน้ไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,400 ลา้นบาท จาํนวน 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น

หุ้นกู้อายุ 3 ปี อตัราดอกเบียร้อยละ 2.68 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อตัราดอกเบียร้อยละ 3.00 ต่อปี หุ้นกูอ้ายุ 10 ปี อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 3.85 ต่อปีและหุ้นกู ้อายุ 16 ปี อตัราดอกเบียร้อยละ 4.22 ต่อปีให้กบันักลงทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่           

หุ้นกู้ดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือที “A-” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพโดยบริษทั ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั โดยเงินทีไดรั้บจากการออกหุน้กูใ้นครังนีจะนาํไปชาํระเงินกูเ้ดิม และเพอืสนบัสนุนแผนการขยายกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้าของบริษทัในเฟส 2 อีกประมาณ 60 เมกะวตัต์ และไอนาํอีกประมาณ 10 ตนัต่อชวัโมงเพือรองรับลูกคา้ภายในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครซึงจะทาํให้บริษทัมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทงัเฟส 1 และเฟส 2) ประมาณ 185                 

เมกะวตัต ์และขนาดกาํลงัการผลิตไอนาํรวมประมาณ 40 ตนัต่อชวัโมง 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยโดยขาย

กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายได้พืนฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรีและ

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment : AP) 

รายไดค่้าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า กาํหนดขึนเพือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายคงทีในการดาํเนินการ เช่น ค่าใชจ่้าย

บาํรุงรักษา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นตน้ โดยทวัไปแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าจะขึนอยูก่ ับความพร้อมของ

โรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามที กฟผ. กาํหนด 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) 

รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมือมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ.โดยมี

ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ 
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1) ค่าเชือเพลิง (Fuel Payment) 

2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 

3. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) 

รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินคือ รายไดค่้าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกูเ้งินและผลตอบแทนผูถื้อหุ้นโดย

บนัทึกบญัชีตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ซึงเป็นไปตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 4 (TFRIC 4) 

นอกจากรายไดห้ลักจากค่าขายไฟฟ้าทีได้รับจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้ บริษทัได้รับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจาก 

RATCH-Australia Corporation Pty Ltd (RAC) ซึงเป็นบริษทัยอ่ยในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีรายไดห้ลกัจากสัญญาซือขาย

ไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้าพลงังานลม และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ โครงสร้างรายได้

พืนฐานตามสญัญาซือขายไฟฟ้าระยะยาว สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ประกอบดว้ย 

1) Capacity Charge ซึงครอบคลุมเงินลงทุนทงัหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษา และปรับตามความ

พร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามทีกาํหนดในสญัญาซือขายไฟฟ้า 

2) Energy Charge ซึงจะไดรั้บเมือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ ค่าเชือเพลิง และ

ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา เป็นตน้ 

สาํหรับรายไดค่้าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC คาํนวณโดยใช้พลงังานไฟฟ้าทผีลิตไดคู้ณกบั

ราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต 

นอกจากนี บริษทัยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ทีลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกบั

ผูล้งทุนรายอนืๆ อีก ดงันี 

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

บริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายได้

พืนฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยที 1 หน่วยท ี2 และหน่วยที 3 ได้

เดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พอืจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั กฟผ. แลว้ เมือวนัที 2 มิถุนายน 2558 วนัที 2 พฤศจิกายน 2558 และ

วนัท ี2 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั  

2. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้น

ร้อยละ  มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายไดค่้าขายไฟแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ           

ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายไดพ้ืนฐานของบริษทั            

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

3. บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชนั จาํกดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยของ

บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 40 มีสญัญาซือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า

ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน ชุดที 1 และ 2 ไดเ้ดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เมือวนัที 1 

พฤศจิกายน 2557  และวนัที 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 
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4. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุ้น

ร้อยละ  ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration 

กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร เดินเครืองเชิงพาณิชยเ์พือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เมือ

วนัท ี3 มิถุนายน 2559  

5. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลงันํา-นาํงึม 2  ที สปป.ลาว โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี นับแต่วนัทีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยก์ับ กฟผ. โดย

ดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าครังแรก (Initial Operation Date) เมือวนัที 26 มีนาคม 2554 

6. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 49 

ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าซึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  แห่ง มีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สําหรับผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี  

7. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกัด (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง ) และบริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั (โรงไฟฟ้า

พลงังานลมห้วยบง 2) ซึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 20 ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม มีสัญญาซือขายไฟฟ้า

ประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็กบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนันสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 

3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบง่ออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ 

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลีย  

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

(โคราช 7) จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัถือหุน้ร้อยละ 40 ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั กฟภ. และไดรั้บเงิน

สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 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 จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัถือหุ้น          

ร้อยละ 40 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเชือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา ตงัอยู่ทีอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีสัญญา

ซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนืองครังละ 5 ปีโดยอตัโนมตัิ (รวม 20 ปี) ไดเ้ดินเครือง

เชิงพาณิชยเ์พอืจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2558  

10. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั ซึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานให้บริการเดินเครือง

และบาํรุงรักษาโดยมีสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

11. Fareast Renewable Development PTE. LTD. (FRD) โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั 

(สิงคโปร์) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษทั FRD ถือหุ้นร้อยละ 53.21 ในโรงไฟฟ้าพลงันาํ 

Asahan-1  มีขนาดกาํลงัผลิต 180 เมกะวตัต์ ตงัอยู่บนแม่นาํอาซาฮาน จงัหวดัสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริม
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เดินเครืองเชิงพาณิชยต์งัแต่เดือนมกราคม 2554 และมีสัญญาซือขายไฟฟ้าระยะยาว 30 ปี ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2583 กบัการ

ไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

 



            

 

     

 

สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  

PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีตัง วนัเดนิเครืองผลติไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

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 

 ปี นบัจากวนั

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

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

ชุดที 2: 1 มิถุนายน 2551 

8 ปี นบัจากวนั

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์              

บริษทั โซลาร์ต้า จํากดั 

     

 โครงการไทรใหญ่ VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 

10 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั

 โครงการไทรทอง VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 

1 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั

 โครงการไทรสะพาน  VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.สองพนี้อง 

จ.สุพรรณบุรี 

17 สิงหาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั

 โครงการไทรสะพาน  VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.สองพนี้อง 

จ.สุพรรณบุรี 

28 พฤศจิกายน 2555 8 ปี นบัจากวนั

 โครงการไทรตาโต้ง VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.สองพนี้อง 

จ.นครปฐม 

25 กรกฎาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั

 โครงการไทรประปา VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 

20 กรกฎาคม 2555 8 ปี นบัจากวนั
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  

PPA / SPP/ VSPP 

สถานทตีัง วนัเดนิเครืองผลิตไฟฟ้า 

(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 ) จํากัด 

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 ) จํากัด 

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 ) จํากัด 

VSPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 

(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขุนทด 

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 

สถานทตีัง วนัเดนิเครืองผลิตไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

ลงทุน 

ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 

(Adder)  

โรงไฟฟ้าพลังนาํ-นาํงมึ  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 

สถานทตีัง วนัเดนิเครืองผลิตไฟฟ้า 

(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ

ลงทุน 

ส่วนเพมิราคารับซือไฟฟ้า 

(Adder)  

 Starfish Hill Wind Power 

Plant 

SPP Power Pool South Australia, 

Australia 

ปี 2546 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Mount Emerald Wind Power 

Plant 

SPP สินสุดสญัญาปี 2573 Queensland, 

Australia 

ปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้า Asahan -1 SPP สินสุดสญัญาปี 2583 Nort Sumatra, 

Indonesia 

ปี 2554 -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหต ุ IOD (Initial Operation Date) =  กาํหนดจา่ยไฟฟ้าเบืองตน้เขา้ระบบ 

 COD (Commercial Operation Date) = กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
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2.2 การจัดการผลติภัณฑ์ 

2.2.1 วัตถุดิบหลักทีใช้ในการผลติ 

วตัถุดิบหลกัทใีช้ในการผลิตไฟฟ้า คือ เชือเพลิง กล่าวคือโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจะใชก๊้าซธรรมชาติ

เป็นเชือเพลิงหลกัและจะใชน้าํมนัเตาเป็นเชือเพลิงสํารอง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง

หลกัและใชน้าํมนัดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง นอกจากนียงัมี นาํ และสารเคมีอืนๆ ทใีชใ้นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาํ 

ซึงมีส่วนสาํคญัในกระบวนการผลิตดว้ยเช่นกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทเชือเพลิง 

1) ก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิงหลกัโดย

บริษทั ไดท้าํสญัญาซือขายก๊าซธรรมชาติ (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 เข้ามาทางชายแดนด้านอาํเภอทองผาภูมิ จังหวดั

กาญจนบุรี ต่อมาจนถึงโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยการดาํเนินงานของ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

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

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

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

ทกีาํหนดในสญัญาซือขายก๊าซธรรมชาติหลกั  

เนืองจากสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติได้ระบุคุณภาพเชือเพลิงไวช้ัดเจน หากเกิดกรณีที บริษัท 

ปตท.จาํกัด (มหาชน) จดัส่งก๊าซธรรมชาติทีมีคุณภาพตาํกว่าทีระบุในสัญญา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีสิทธิทีจะ

ปฏิเสธการรับเชือเพลิง และถือว่า บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งเชือเพลิงได ้สัญญาซือขายไฟฟ้าระบุไว้

ชดัเจนว่า บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัคงไดร้ับค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าต่อไป ดงันนั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกัด จึงไม่มีความเสียงจากการที บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติหรือจากการทีบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ปฏิเสธรับการจดัส่งก๊าซธรรมชาติทีไม่ไดคุ้ณภาพ เนืองจากไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความพร้อมจ่ายพลงั

ไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด หรือลดความสามารถของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ภายใตส้ัญญาซือขาย

ไฟฟ้า 

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

ปตท.จาํกดั (มหาชน) เพือปรับปรุงระบบเผาไหมโ้รงไฟฟ้าราชบุรีให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติทีมีค่าความร้อนสูงขึน โดย

ค่าความร้อนเดิมตามสัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติมีค่าประมาณ 730-800 บีทียตู่อลูกบาศก์ฟุต โดยบริษทั ได้รับค่าชดเชย

สาํหรับค่าสึกหรอ ค่าเสียหายของอุปกรณ์ ค่าเชือเพลิงและอืนๆ รวมเป็นเงิน 238.10 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินชดเชยงวดแรก

ในปี 2545 จาํนวน 132.10 ลา้นบาท สําหรับการปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพือให้สามารถรับก๊าซ

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 จาํกัด จะตอ้งสาํรองนาํมนัเตาซึงเป็น

เชือเพลิงสํารองให้เพียงพอสําหรับการเดินเครืองเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 5 วนั โดย กฟผ.เป็นผูก้่อสร้าง ติดตงั และ

ทดสอบระบบขนส่งนาํมนัเตา บนถนนเพชรเกษม ห่างจากโรงไฟฟ้าราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสัญญาซือขาย

ทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน เมือวนัที 31 ตุลาคม 2543 ปัจจุบนัระบบขนส่งนาํมนัเตาเพชรเกษมไดก่้อสร้าง ติดตงั 

และทดสอบแลว้เสร็จ และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดเ้ขา้ไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบตัิงานตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2548  

3) นาํมนัดีเซล 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชน้าํมนัดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง ในกรณีทีปริมาณก๊าซธรรมชาติ

มีไม่เพยีงพอ โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จะตอ้งสาํรองนาํมนัดีเซลไวใ้ห้เพียงพอสาํหรับใช้ในการดาํเนินงาน โดย

การเดินเครืองเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 3 วนั นาํมนัดีเซลจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกนาํมนั ส่งต่อไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี 

นอกจากนีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมยงัใชน้าํมนัดีเซลในการ Start-up อีกดว้ย 

โรงไฟฟ้าราชบุรี (มีโรงไฟฟ้า 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีและโรงไฟฟ้านวนคร ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี 

สามารถใชน้าํมนัเตาเป็นเชือเพลิงสาํรองได ้ขณะทีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีใชน้าํมนั

ดีเซลเป็นเชือเพลิงสาํรอง ซึงเชือเพลิงสาํรองถูกนาํมาใชท้ดแทนก๊าซธรรมชาติ เมือแหล่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาหยดุซ่อมบาํรุง ปริมาณการใชเ้ชือเพลิงของโรงไฟฟ้าจะแปรผนัไปตามปริมาณพลงังานไฟฟ้าและชนิดของ

เชือเพลิงทศูีนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าแห่งชาติของกฟผ. สงัการ ซึงเป็นการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าของทงัประเทศให้

มีความมนัคง 

ปริมาณการใชเ้ชือเพลิงและปริมาณไฟฟ้าสุทธิรวม ปี 2561 (โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลีย 2 แห่ง) 

ข้อมูลการผลติ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปริมาณไฟฟ้าสุทธิ (เมกะวตัต์-ชัวโมง) 21,187,269 19,521,884 17,171,362 

ปริมาณก๊าซธรรมชาต ิ(ล้านลูกบาศก์ฟตุ) 190,160 168,111 147,198 

ปริมาณนาํมันดเีซล (ลติร) 6,476,377 1,174,356 563,177 

ปริมาณนาํมันเตา (ลติร) 104,974,656 26,698,857 0 
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ในการบริหารเชือเพลิง โรงไฟฟ้าจะมีการกาํหนดเป้าหมายอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) ในการ

ผลิตไฟฟ้าของเชือเพลิงแต่ละประเภท พร้อมทงับาํรุงรักษาเครืองจกัรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและคง

ประสิทธิภาพการผลิตไดอ้ย่างต่อเนือง ในปี 2561 อตัราการใชค้วามร้อนของโรงไฟฟ้าราชบุรีดาํเนินการไดดี้กว่าเป้าหมาย  

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีไดห้ยุดเดินเครืองแบบ Reserved Shutdown ตามคาํสังการ

ของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ ทาํให้ปริมาณการใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติและนํามันเตาลดลงด้วย แต่ยงัคง

บาํรุงรักษาเครืองจกัรอุปกรณ์เพอืเตรียมความพร้อมในการผลิตอยูอ่ยา่งสมาํเสมอ 

การจําหน่ายและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

การจาํหน่ายและส่งมอบสินคา้เป็นกระบวนการทา้ยสุดในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึงคู่คา้ดา้น

การเดินเครืองมีความเกียวขอ้งในกระบวนการนีมากทีสุด การส่งมอบพลงังานไฟฟ้าทีจ่ายเข้าสายส่งแรงดนัสูงทีเชือมต่อกบั

ระบบของลูกคา้ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และลูกคา้อุตสาหกรรม 

ตอ้งมีมาตรฐานทีสูงกว่าหรือเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาซือขายไฟฟ้า รวมทงัความครบถว้นทงัปริมาณและคุณภาพ 

สาํหรับโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการจาํหน่ายและส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ดงันี 

 

แหล่งนําและปริมาณความต้องการใช้นํา  

โรงไฟฟ้าราชบุรี ใช้แม่นาํแม่กลองเป็นแหล่งนาํ โดยมีสถานีสูบนาํตงัอยู่ทีตาํบลท่าราบ อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบรีุ  ปริมาณนาํในแม่นาํแม่กลองถูกกาํหนดโดยปริมาณนาํทีปล่อยจากเขือนแม่กลอง ซึงในขณะเดียวกนั นาํใน

เขือนแม่กลองก็ไดรั้บนาํจากเขือนทีเหนือขึนไปอีก 3 แห่ง คือเขือนศรีนครินทร์ เขือนวชิราลงกรณ์ และเขือนท่าทุ่งนา ซึง

ทงั  เขือนอยูใ่นความดูแลของ กฟผ.โดยตรงในขณะทีเขือนแม่กลองอยูใ่นความดูแลของกรมชลประทาน 

โรงไฟฟ้าจะสูบนาํจากแม่นาํแม่กลองไปเก็บยงัอ่างเก็บนาํภายในบริเวณโรงไฟฟ้าผ่านท่อเหล็กขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.5 เมตร โดยขุดดินฝังท่อไวท้ีระดบัความลึกจากผิวดินอย่างน้อย 1.5 เมตร แลว้กลบดินไวต้ามเดิม เป็น

ระยะทาง 10.7 กิโลเมตรจากสถานีสูบนาํไปยงัโรงไฟฟ้า ช่วงทีผ่านถนนใชว้ิธีดนัท่อลอดผ่านชนัถนน ช่วงทีผ่านคลองใช้

วิธีขดุฝังใตแ้นวทอ้งคลอง อ่างเก็บนาํดงักล่าวมีความจุในการเก็บกกันาํไดสู้งถึง 1.68 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซึงเพียงพอสําหรับ

ใชใ้นโครงการเป็นเวลานานถึง 8.5 วนั ในกรณีทไีม่มีนาํไหลเขา้มาในอ่างเก็บนาํ 
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ในส่วนของแนวท่อส่งนาํ ใชพ้นืทีในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ทีมีอยู่ในปัจจุบนัและ

แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ ทีสร้างขึนเชือมต่อกบัโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายค่ารอนสิทธิในแนวเขตสายส่ง

ไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยนิยอมใหจ้ดภาระจาํยอมเพือใชท้ีดินในการวางท่อส่งนาํเพอืไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้จากการใชท้ดิีน 

การจดัการการใช้นาํดิบของโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ปีทีผ่านมา ใช้นาํดิบจาก

แม่นําแม่กลองเป็นแหล่งนาํหลกั โดยในปี 2561 นําดิบทีสูบมาใช้มีปริมาณ 16.73 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือ เฉลีย 0.28 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของนาํทีปล่อยจากเขือน (เฉลีย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) โดยลดลงร้อยละ 

10 จากปี 2560 จากการลดปริมาณการสูบนาํดิบของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีลง เนืองจากถูกสังให้หยุดเดินเครือง 

และเพมิการนาํนาํกลบัมาใชห้มุนเวียนในกระบวนการผลิตและนาํกลบัมาใชใ้หม่ดว้ยกระบวนการ Reverse Osmosis (RO) 

การบริหารจัดการนําด้วยหลกั 3R ของโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจี 

 

 

2.2.2 การดําเนินงานด้านสิงแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมนัจดัการมลสาร นําทิง ของเสีย และเสียง อย่างดีทีสุด เพือควบคุมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดลอ้มใหดี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคน สิงมีชีวิต และธรรมชาติ 

การจัดการคณุภาพอากาศโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าจะเขม้งวดกบัการควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนทีเกิดจาก

กระบวนการผลิตโดยมีการจดัการตงัแต่ขนัตอนการออกแบบโครงการ และเลือกใชเ้ทคโนโลยีทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม คือ 

มีประสิทธิภาพสูงในการกาํจดัมลสารต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนจะติดตงัเทคโนโลยีการเผาไหมเ้ชือเพลิง

แบบ Low NOx และติดตงัระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization : FGD) เมือใชน้าํมนัเตาซึงเป็น

เชือเพลิงสาํรองผลิตไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมจะใช ้Dry Low NOx Burners เพือควบคุมการเกิดก๊าซ

ออกไซด์ของไนโตรเจน ทาํให้สามารถควบคุมคุณภาพอากาศทีระบายออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งผล

กระทบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด 
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นอกจากนี ยงัมีการติดตังระบบการตรวจวดัปริมาณของสารเจือปนในอากาศ หรือ Continuous 

Emission Monitoring System (CEMs) ทีระบายออกจากปากปล่องโรงไฟฟ้า ซึงผลการตรวจวดัจะส่งออนไลน์ไปยงั

ห้องควบคุมการเดินเครืองของโรงไฟฟ้า ป้ายแสดงผลตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มดา้นหน้าโรงไฟฟ้า และกรมควบคุม

มลพิษ 

สําหรับในพืนทีชุมชนโรงไฟฟ้าได้ติดตังระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทวัไปรอบ

โรงไฟฟ้า จาํนวน 4 สถานีตรวจวดั คือ บริเวณบา้นดอนมดตะนอย บา้นบางกะโด บา้นคลองแค และบา้นชาวเหนือ เพือ

ตรวจวดัปริมาณมลสารในอากาศทีสําคญัได้แก่ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฝุ่ น

ละอองรวม (TSP) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ โอโซน (O3) อยา่งต่อเนืองตลอด 24 ชวัโมง 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 

การจดัการคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าราชบุรี ยงัคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอยา่งดี 

 

การจัดการคณุภาพนําทิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 

การบริหารจดัการนาํใชใ้นกระบวนการผลิตทงัดา้นปริมาณและคุณภาพทีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดี

ต่อการจัดการนาํทิงด้วยเช่นกัน นําเสียทีผ่านกระบวนการผลิตแลว้ จะผ่านระบบบาํบดัเพือจดัการและควบคุมอุณหภูมิ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนทลีะลายในนาํ (DO) ค่าความตอ้งการออกซิเจนนนาํ (BOD) ค่าปริมาณของแข็งที

ละลายไดใ้นนาํ (TDS) และค่าการนาํไฟฟ้า (Conductivity) ให้ไม่เกินทีมาตรฐานกฎหมายกาํหนดไว ้ก่อนระบายนาํลงสู่

คลองบางป่า และลงสู่ลุ่มแม่นาํแม่กลองต่อไป 

เพอืใหม้นัใจวา่ นาํทงิทีบาํบดัแลว้นนัจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนาํในแหล่งนาํธรรมชาติ โรงไฟฟ้า

ราชบุรีจึงไดต้รวจวดัคุณภาพนาํเหนือจุดปล่อยนาํระยะ 1 กิโลเมตร บริเวณจุดปล่อยนาํ และทา้ยจุดปล่อยนาํ 1 กิโลเมตร อีก

ทงัยงัมีการตรวจวดัคุณภาพนําใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ และคุณภาพนําในบ่อทิงยิปซัม เพือป้องกันการรัวไหลหรือ

ปนเปือนของยปิซมัลงสู่แหล่งนาํใตด้ินดว้ย 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 

คุณภาพนาํทิงเฉลียทีปล่อยลงสู่แหล่งนําธรรมชาติของโรงไฟฟ้าทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน 

พ.ศ.2535 เรือง กาํหนดคุณลกัษณะของนาํทงิทีระบายออกจากโรงงาน และค่ามาตรฐานของกรมชลประทาน 

 

 

 



         ส่วนที  การประกอบธุรกิจ 

 

  หนา้ 29  

การจัดการของเสียโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าราชบุรีไดทุ่้มเทความพยายามในการจดัการของเสียอยา่งมาก โดยมุ่งมนัทีจะลดการจดัการของ

เสียดว้ยวธีิฝังกลบใหเ้ป็นศูนย ์(Zero waste to landfill) ทงันี โรงไฟฟ้าไดน้าํหลกัการ 3R มาใช้ในการจดัการ นอกเหนือจาก

การปฏิบติัตามกฎหมายการจดัการของเสียอตุสาหกรรมอยา่งเคร่งครัด พร้อมทงัยงัติดตามการดาํเนินงานของผูร้ับกาํจดัของ

เสียใหเ้ป็นไป ตามวิธีการทกีาํหนดไว ้เพอืให้มนัใจว่าการกาํจดักากของเสียของผูรั้บกาํจดัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย

และไม่มีความเสียงทอีาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้ม 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 

 

 

วิธีจัดการของเสียโรงไฟฟ้าราชบรีุ 

ของเสียอันตรายจากกระบวนการผลติ วิธกีารกาํจัด 

 นาํมนัเตาเสือมคุณภาพ 

 กากนาํมนัหล่อลืนใชแ้ลว้ 

 ตะกอนจากระบบบาํบดันาํเสีย 

 (จาก Air Heater Wash Pond) 

 เศษผา้/ถุงมือปนเปือนนาํมนั 

 อุปกรณ์ไฟฟ้าทไีม่ใชง้านแลว้ 

 จา้งบริษทัรับกาํจดัทีมีกรรมวิธีนาํของเสียไปใช้

ประโยชน์ต่อได ้เช่น การรีไซเคิล นาํไปเป็นเชือเพลิงใน

การผลิตไอนาํในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

 ส่วนทีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ะถูกส่งกาํจดัดว้ยการ

ฝังกลบแบบ Secured Landfill 

ของเสียไม่อันตรายจากกระบวนการผลิต วิธกีารกาํจัด 

 ยปิซมั 

 เศษเหลก็ 

 ใยแกว้ 

 อิฐทนไฟ 

 อุปกรณ์ทีเป็นไม ้

 ยิปซมัทเีกิดจากระบบกาํจดัซลัเฟอร์ไดออกไซด์

(FGD)นาํไปเก็บในบ่อทิงยปิซมัเพอืนาํไปเป็นวตัถุดิบใน

การผลิตแผ่นยปิซมั 

 เศษพลาสติกจากกระบวนการดกัละอองนาํของ

เครืองจกัรกงัหนัก๊าซ นาํไปบดอดัเป็นวตัถุดิบตงัตน้ใน

การผลิตแผ่นไมอ้ดัพลาสติก และ ท่อ PVC 
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สําหรับยิปซมัจากกระบวนการกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีฝังกลบไวใ้นบ่อยิปซัมของโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าราชบุรีไดม้อบให ้บริษทั คนอฟ ยปิซมั (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จาํกดั 

นาํไปผลิตยปิซมับอร์ด และมอบกลบัใหโ้รงไฟฟ้านาํมาใชป้ระโยชนใ์นโรงไฟฟ้าและชุมชนโดยรอบ ในปี 2561 ปริมาณยิป

ซมัทีนาํส่งไปผลิตยปิซมับอร์ด จาํนวน 46,000 ตนั โดยจะมีการส่งมอบยปิซมัทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปี 2561-256) 

โครงการติดตังฝ้ายิปซัมผลพลอยได้จากกระบวนกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงเรียนวัดพกิลุทอง (แปลกประชาคาร) 

เป็นความร่วมมือระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และบริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) 

จาํกัด ซึงเป็นคู่ค้ารับกาํจดัยิปซัมทีไดจ้ากกระบวนการดกัจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน

ราชบุรี และวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี โครงการนีเริมดาํเนินการเมือปี 2560 เพอืร่วมกนัศึกษาวิจยัการผลิตแผ่นยปิซมักนัความ

ร้อน จากยิปซมัในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจนเป็นผลสาํเร็จ แผนยิปซมัทีผลิตไดมี้คุณสมบติัป้องกนัและสะทอ้นความร้อน

จากภายนอกได ้ทาํให้อณุหภูมิภายในหอ้งไม่ร้อน แมอ้ากาศภายนอกจะร้อน 

แผ่นยิปซัมทีผลิตได ้ได้นาํมาติดตงัเป็นฝ้าเพดานกนัความร้อนในห้องเรียนของโรงเรียนวดัพิกุลทอง 

(แปลกประชาคาร) นบัเป็นการจดัการของเสียทีก่อให้เกิดประโยชน์ครบทงัดา้นสิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ อย่าง

ชดัเจน 

การจัดการระดับเสียงของโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าราชบุรีมีมาตรการในการเฝ้าระวงัและควบคุมระดบัเสียงจากกระบวนการผลิตใหเ้ป็นไปตามที

มาตรฐานกาํหนดซึงจะไม่ส่งผลกระทบใหก้บัผูป้ฏิบตัิงานและชุมชนโดยรอบ 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงปี 2561 
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  การลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มทีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการในปี 2561 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. 

ข้อมลูกายภาพ             

ขอ้มูลอุตนุิยมวิทยา             

คุณภาพอากาศทวัไป             

ความถูกตอ้งของ CEMS             

ความถูกตอ้งของ AAQMS             

Stack Emission             

ระดบัเสียงโดยทวัไป             

คุณภาพนาํผวิดิน             

คุณภาพนาํใตด้ิน/บ่อนาํตืน             

ปริมาณและคุณภาพนาํทงิ             

คุณภาพนาํในบ่อทิงยปิซมัและบ่อสงัเกตการณ ์             

คุณภาพดิน             

ตรวจติดตามขอ้มูลนาํฝน             

ข้อมลูชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สตัวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสตัวป่์า             

ตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในปลา             

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์             

การคมนาคมขนส่ง             

การจดัการนาํและการใชน้าํ             

การควบคุมนาํท่วมและการระบายนาํ             

คุณภาพชีวติ             

การกาํจดัของเสีย             

สาธารณสุข/สถิติโรค             

การตรวจสุขภาพ             

การวิเคราะห์คุณภาพนาํดืม             

อาชีวอนามยั             

:  ฝุ่ นละออง             

:  ระดบัเสียง             

:  ความร้อน             

:  ความเขม้แสง             

:  ไอกรด-สารเคมี             

:  เชือลจิีโอเนลลาในหอหล่อเยน็             

สถิติการเกิดอุบตัิเหต ุ             

คุณภาพชีวติ/ทศันคต ิความคิดเห็นของราษฎร             
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สรุปรายการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้มในปี 2561 

 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 2.1 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนาํมนัเตาเพชรเกษม 1.0 

งานตรวจวดัคุณภาพอากาศทีระบายจากปล่องและVOCs 0.5 

งานตรวจสอบความถูกตอ้งการทาํงานระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ CEMs และ AAQMs 2.5 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศและนาํทงิโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.26 

การรับรองระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 0.26 

งานตรวจวิเคราะห์นาํดืม 0.05 

งานกาํจดัของเสียทวัไปและของเสียจากกระบวนการผลิต 2.23 

งานสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนกัในปลา 0.03 

ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.23 

โครงการศึกษากลไกการเกิดโอโซนในพืนทีจงัหวดัราชบุรีฯ 1.46 

รวมเป็นเงนิ 11.62 
 

 

ในปี 2562 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัไดร้ับอนุมติังบประมาณจากฝ่ายบริหารเพอืใชใ้นการดาํเนินการดา้น

สิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบริษทัอยา่งต่อเนือง ดงันี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 2.1 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนาํมนัเตาเพชรเกษม 1.0 

งานตรวจวดัคุณภาพอากาศทีระบายจากปล่องและVOCs 0.5 

งานตรวจสอบความถูกตอ้งการทาํงานระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ CEMs และ AAQMs 2.0 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศและนาํทงิโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.32 

การรับรองระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 0.26 

งานตรวจวิเคราะห์นาํฝน/นาํดืม 0.03 

วิเคราะห์สิงผิดปกติ(ตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.06 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.07 

งานกาํจดัของเสียทวัไปและของเสียจากกระบวนการผลิต 1.97 

ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.22 

โครงการศึกษากลไกการเกิดโอโซนในพืนทีจงัหวดัราชบุรีฯ (ต่อเนือง) 2.50 

โครงการออกแบบและติดตงัระบบเตือนภยันาํทว่มพนืทโีรงไฟฟ้าราชบุรี 0.75 
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รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

โครงการติดตงัระบบแจง้ผลคุณภาพนาํทงิโรงไฟฟ้าราชบุรีแบบ Online 0.20 

โครงการศึกษาการกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นพืนทีปลูกป่าโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.08 

รวมเป็นเงนิ 13.06 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

การจําหน่ายไฟฟ้า 

บริษทัจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. แต่เพยีงรายเดียวตามสญัญาซือขายไฟฟ้า ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. โดย

ไฟฟ้าทีผลิตได้จากเครืองกาํเนิดไฟฟ้าจะถูกยกระดับแรงดนัไฟฟ้าโดยหม้อแปลงไฟฟ้า และผ่านไปยงัลานไกไฟฟ้า 

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

ระบบของ กฟผ.ไปสู่ระบบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคซึงเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ต่อไป 

ผู้ผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลงัการผลติในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของกฟผ. ปี 2561 เกิดขึนเมือวนัที 24 เมษายน 2561 อยู่ทีระดบั 

28,338 เมกะวตัต์ ตาํกว่าพลงัไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 ซึงอยู่ทีระดบั 29,817 เมกะวตัต ์ร้อยละ 4.96  หรือ 1,479 เมกะวตัต ์

ในขณะทคีวามตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า (รวมขอ้มูล VSPP) อยูท่ีระดบั 29,968 เมกะวตัต ์ลดลงร้อยละ 

1.10 เมือเทียบกบัปี 2560 ซึงอยูท่รีะดบั 30,303 เมกะวตัต ์หรือลดลง 335 เมกะวตัต ์  

ดา้นกาํลงัผลิตติดตงัระบบไฟฟ้า ณ เดือนธันวาคม 2561 มีกาํลงัผลิตรวมของระบบทงัสิน 43,373 เมกะวตัต ์

เพิมขึนจากปี 2560 ซึงอยูท่ีระดบั 42,433 เมกะวตัต์ เพิมขึนร้อยละ 2.22 หรือ 940 เมกะวตัต์ ซึงเป็นสัดส่วนกาํลงัการผลิต

จาก กฟผ. เท่ากบั 15,789 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 36.40) รองลงมา ไดแ้ก่ ซือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่เท่ากบั 14,949  เมกะ

วตัต ์ (ร้อยละ 34.47) ซือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเท่ากบั 8,757 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 20.19) และซือจากประเทศเพือนบา้น

เท่ากบั 3,878 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 8.94) ตามลาํดบั  
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ตารางสดัส่วนกาํลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2561 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทงัระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง จาํกดั (มหาชน)* 3,481.00  8.03  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 930.00  2.14  

      - บริษทั ไตรเอนเนอร์จี จาํกดั 700.00  1.61  

      - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจาํกดั 700.00  1.61  

      - บริษทั โกลว ์ไอพีพี จาํกดั 713.00  1.64  

      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเล็คตริค จาํกดั 350.00  0.81  

      - บริษทั บีแอลซีพี  เพาเวอร์ จาํกดั 1,346.50  3.10  

      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชนั จาํกดั 1,468.00  3.38  

      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 1,400.00  3.23  

      - บริษทั เก็คโค-่วนั จาํกดั 660.00  1.52  

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็เอส จาํกดั 1,600.00  3.69        

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 1,600.00  3.69  

      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  8,756.82  20.19  

รวมกาํลงัการผลติทรัีบซือในประเทศ 23,705.32  54.66  

รวมกาํลงัการผลติทรัีบซือต่างประเทศ 3,877.60  8.94  

รวมกาํลงัการผลติของ กฟผ. 15,789.58  36.40  

รวมทงัสิน 43,372.50  .   

หมายเหตุ  * บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีกาํลงัผลิตติดตงัรวม 3,645 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตตามสญัญาซือขายไฟฟ้า  (Dependable 

Contracted Capacity) ทีขายใหก้บั กฟผ. เท่ากบั 3,481 เมกะวตัต ์    ทีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย         
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จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเนือง แต่อาจชะลอลงในปี 2562 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาทีขยายตวัดีจากปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจทีแข็งแกร่งและจากแรงกระตุน้จากภาคการ

คลงั ขณะทีกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปและทวีปเอเชียชะลอลงเลก็นอ้ย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ของประเทศไทย

ในปี 2561 ยงัขยายตวัในระดบัดี 

ด้านภาวะอตุสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขันในประเทศไทย 

บริษทั เลง็เห็นโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ประเทศกลุ่ม CLMV (ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

สปป.ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐเวียดนาม) ซึงมีศกัยภาพในเรืองของพลงังานหมุนเวียน หรือใน

กลุ่มประเทศหมู่เกาะ เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หรือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทมีีศกัยภาพทางดา้นพลงังานนาํ พลงังานความ

ร้อนใต้พิภพและมีเชือเพลิงประเภทถ่านหินอยู่เป็นจาํนวนมาก รวมถึงกลุ่มโอเชียเนีย โดยเฉพาะเครือรัฐออสเตรเลียทีมี

ศกัยภาพทางดา้นพลงังานลม เป็นตน้ จากขอ้มูลดงักล่าวจึงนาํไปสู่การศึกษา พฒันาและเขา้ลงทุนร่วมกนักบัพนัธมิตรใน

ประเทศเหล่านนั ทงันีสรุปสถานการณ์ โอกาส และศกัยภาพในประเทศกลุ่มเป้าหมายเป็นดงัต่อไปนี 

ญีปุ่ น 

กระแสต่อตา้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลดลง และคาดวา่ในอนาคตมีแนวโนม้จะกลบัมาใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพือ

ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เนืองจากพลงังานหมุนเวียนมีตน้ทุนสูงกว่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลยงัมีนโยบายเพิมสัดส่วนโรงไฟฟ้า

พลงังานหมุนเวยีนในระบบคิดเป็นร้อยละ 25 ของกาํลงัการผลิตของประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รัฐบาลอยู่ระหว่างดาํเนินการตามขอ้ตกลงลดโลกร้อนและลดการปล่อยมลพิษเขา้สู่ชนับรรยากาศ แมว่้าจะมี

การพฒันาเทคโนโลยโีรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ๆ แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินยงัคงเป็นสัดส่วนหลกัในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

รองลงมาคือ พลงังานนาํ พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ตามลาํดบั 

เครือรัฐออสเตรเลยี 

รัฐบาลมีการกาํหนดเป้าหมายพลงังานหมุนเวียนกวา่ 33,000 กิกะวตัต์ต่อชวัโมงในปี ค.ศ. 2020 อย่างไรก็ตาม

มีแนวโนม้การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนมาเพิมขึนอยา่งต่อเนืองโดยเฉพาะพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยซึ์งมี

ศกัยภาพสูง 

สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

สภาพภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะจาํนวนมาก การพฒันาไฟฟ้าจึงต้องอาศยัโครงข่ายการเชือมต่อทีมนัคงและ

แข็งแรงระหว่างเกาะ โดยมีศกัยภาพทางดา้นพลงังานนาํและพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ นอกจากนี ภาครัฐยงัเปิดโอกาสให้

ต่างชาติเขา้มาลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกดว้ย 

 

 

 

 



         ส่วนที  การประกอบธุรกิจ 

 

  หนา้ 36  

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

เป็นประเทศทีเศรษฐกิจกาํลงัเติบโตอย่างต่อเนือง โดยคาดการณ์ว่าปี 2561 เศรษฐกิจจะขยายตวัถึงร้อยละ 6 

ประเทศจึงไดเ้ร่งพฒันาโครงสร้างพนืฐานโดยเนน้การพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนืองจากมีเชือเพลิงประเภทนีอยู่เป็นจาํนวน

มากและมีตน้ทุนตาํ อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนเพิมขึน โดยตงัเป้าไวที้ร้อยละ 19 ในปี ค.ศ. 

2020 ซึงจะเนน้การพฒันาพลงังานนาํและพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ เช่นเดียวกบัฟิลิปปินส์ และในปี ค.ศ. 2025 จะเพิมเป็น

ร้อยละ 23 

มาเลเซีย 

เป็นอกีหนึงประเทศทีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ระหว่างร้อยละ 5-6 เช่นเดียวกนักบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

โดยมีนโยบายรักษาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนือง นอกจากนี ยงัมีแผนงานการ

พฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ทีจะ

ช่วยส่งเสริมการคา้การลงทุนระหว่างกนั รวมทงัการซือขายไฟฟ้าผ่านสายส่ง โดยทีผ่านมารัฐบาลเน้นลดการพึงพาก๊าซ

ธรรมชาติและเพมิสดัส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน พฒันาเทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพและลดการสร้างมลพิษเขา้สู่ชนับรรยากาศ 

ราชอาณาจักรกมัพูชา 

ภายในราชอาณาจกัรกมัพูชาใชไ้ฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานนาํเป็นหลกักว่าร้อยละ 60 ทงันี ภาครัฐมีแผนเพิม

กาํลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

สปป.ลาว 

เช่นเดียวกนักบัราชอาณาจกัรกัมพชูาทีกว่าร้อยละ 70 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานนาํ โดยทางการไฟฟ้าของ สปป.

ลาว เน้นการส่งออกขายไฟฟ้าไปยงัภูมิภาคอาเซียน เนืองจากความตอ้งการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศมีอยู่จาํนวนไม่มาก 

เนืองจากมีประชากรเพียง 5-6 ลา้นคนเท่านนั 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

เช่นเดียวกนักบัราชอาณาจกัรกมัพชูาและ สปป.ลาว ทใีชไ้ฟฟ้าจากพลงังานนาํเป็นเชือเพลิงหลกั อยา่งไรก็ตาม 

คาดว่าจะมีการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิมขึน เพอืรักษาความมนัคงของระบบ 

สาธารณรัฐเวียดนาม 

รัฐบาลของประเทศเนน้เพิมสดัส่วนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ทงัถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี ยงัเชิญ

ชวนให้ต่างชาติเขา้ไปลงทุนในพลงังานหมุนเวียนประเภทพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ซึงขณะนีมีนกัลงทุนจาก

ประเทศไทยเขา้ไปลงทุนแลว้หลายราย 

ปัจจุบนั บริษทั มีกาํลงัผลิตติดตงัตามสัดส่วนรวม 7,639.12 เมกะวตัต์เทียบเท่า โดยประกอบดว้ยกาํลงัการ

ผลิตทเีดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 6,863.25 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า และกาํลงัการผลิตทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 775.87 

เมกะวตัต์มีฐานการลงทุนใน 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
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2.4 งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีโครงการทีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการพฒันาและก่อสร้างจาํนวน 6 โครงการ ซึงมีรายละเอียดโดยดงันี 

โครงการ ประเทศ สถานะ เชือเพลิง บริษัทถือหุ้น                         

(ร้อยละ) 

กาํลงัการผลิตตาม

สัดส่วนการถือ

หุ้น  (เมกะวตัต์) 

กาํหนดการ

เดินเครืองเชิง

พาณชิย์ (COD) 

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็

เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน 

ประเทศไทย ก่อสร้าง ก๊าซธรรมชาติ 35.00 34.73 2562 

Collinsville Solar PV 

Project 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงัแสงอาทิตย ์ 100.00 42.50 2562 

โรงไฟฟ้าพลงันาํเซเปียน           

เซนําน้อย 

สปป.ลาว ก่อสร้าง พลงันาํ 25.00 102.50 2562 

โรงไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย) ประเทศไทย ก่อสร้าง ก๊าซธรรมชาติ 40.00 24.00 2563 

โครงการรถไฟฟ้า                          

สายสีชมพ-ูเหลือง 

ประเทศไทย ก่อสร้าง - 10.00 n.a. 4 

โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ฟังเชงกัง 

ระยะท ี2 

จีน ก่อสร้าง นิวเคลียร์ 10.00 236.00 2564 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วม Riau 

อินโดนีเซีย ก่อสร้าง ก๊าซธรรมชาติ 49.00 145.15 2564 
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3. ปัจจัยความเสียง 

ในแต่ละปีบริษทัมีการตงัเป้าหมายผลการดาํเนินงาน และการเติบโตทางธุรกิจเพือสร้างผลตอบแทนในระดบัที

เหมาะสมสมาํเสมอ และยงัยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ แต่อุปสรรคสาํคญัทีอาจจะมีผลทาํให้บริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีวางไว้

ได ้คือ ปัจจยัความเสียงหรือความผนัแปรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัภายในของบริษทั ดงันัน 

บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเสียงในทุกๆ ดา้นทีมีส่วนเกียวขอ้ง

ให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้เพือให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตและยกระดบัขึนสู่บริษทัชันนําด้าน

พลงังานและสาธารณูปโภคพืนฐานพร้อมทงัดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบการปฏิบตัิของกฎหมายกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั

ต่างๆ ทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดผา่นการกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสียงของบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการจดัประชุมการบริหารความเสียงขององคก์รเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยในปี 

2561 มีการประชุม 4 ครังตามรายไตรมาส เพือกาํกบัดูแลแนวทางบริหารความเสียงให้สอดคลอ้งกบันโยบาย กลยุทธ์ และ

การบริหารความเสียงของบริษทั โดยการประเมิน ติดตาม และบริหารจัดการความเสียงของบริษัทให้อยู่ในระดับที

เหมาะสมภายใตแ้นวทางและนโยบายทีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและ

สถานะความเสียงของบริษทั และการเปลียนแปลงต่างๆ ทงัในระดบัโครงการและในระดบัองคก์รโดยรวม รวมถึงสิงทีตอ้ง

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ 

คณะกรรมการบริหารความเสียงไดจ้ดัตงัคณะทาํงานบริหารความเสียง ซึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุก

สายงานของบริษทั โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ เป็นประธานคณะทาํงานเพือทาํหน้าทีวิเคราะห์ 

ประเมินความเสียงต่างๆ และพิจารณาแนวทางบริหารความเสียงเหล่านนัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วทนั

ต่อเหตุการณ์ ลดโอกาสหรือผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ เช่น รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาพลกัษณ์ รวมทงัผลกระทบ

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสมและยอมรับไดต้ามนโยบายการบริหารความเสียง ในปี 2561 บริษทั

ไดเ้ริมนาํกระบวนการบริหารความเสียงตามแนวทางของ COSO: ERM 2017 มาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัซึงสอดคลอ้งกบัแนวที

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแนะนาํสาํหรับบริษทัจดทะเบียนเนืองจากแนวทางการบริหารความเสียงของ COSO ถือ

เป็นกระบวนการบริหารความเสียงทีมีความเชือมโยงกนัระหว่างแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดาํเนินงานมีการกาํหนด

เป้าหมายประจาํปีในดา้นต่างๆ มีการเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง และมีการประเมินความเสียงขององค์กร 

โดยเริมจากการวิเคราะห์ความเสียงจาก KPI ของแผนกลยุทธ์ทีตงัขึน เช่น มีปัจจยัเสียงใดบา้งทีจะมีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั หรือการเจริญเติบโตในดา้นกาํลงัการผลิตของบริษทั เป็นตน้ จากนนัจึงพิจารณาความเสียงในระดบั

หน่วยงานและโครงการทีมีส่วนรับผดิชอบใน KPI ในดา้นต่างๆ เหล่านนั เป็นตน้ นอกจากนียงัมีการประเมินความเสียงใน

ระดบัโครงการร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการทีอยู่ระหว่างการพฒันา โครงการทีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือโครงการ

เดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ เพือให้สะทอ้นปัจจยัเสียงทีอาจจะเป็นปัญหาและ/หรือมีนัยสาํคญัต่อการพฒันาโครงการ การ

ก่อสร้างโครงการและการเดินเครืองของโครงการ พร้อมทงัหาแนวทางการบริหารจดัการความเสียงได้อย่างเหมาะสม 

ทนัเวลา และบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร 
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ปัจจัยความเสียงสําคญัหลกั 4 ด้าน 

บริษทัไดวิ้เคราะห์ ประเมิน กาํหนดแนวทางป้องกนัและบริหารจดัการความเสียง เพอืลดโอกาสหรือผลกระทบทีจะ

เกิดขึนต่อธุรกิจของบริษทั ดงันี 

1) ความเสียงด้านแผนกลยุทธ์ 

ลักษณะสาเหตุและผลกระทบ 

สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบงัคับต่างๆทีเปลียนแปลง สภาวะ

อตุสาหกรรมและการแข่งขนัทีรุนแรง สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการลงทุนทีอาจส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจ 

แนวโน้มทีจะเกิดขึน 

การดาํเนินธุรกิจภาคพลงังานและสาธารณูปโภคขนัพืนฐานมีรายละเอียดและมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์

ขอ้บงัคบัต่างๆ อยู่เสมอ รวมถึงสภาพการแข่งขนั คู่แข่งทีมากขึน ประกอบกบัเป็นโครงการทีตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก 

การเปลียนแปลงต่างๆ ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ในการบรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้

แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเสียง และลดผลกระทบ 

ติดตามการเปลียนแปลงในดา้นต่างๆอยา่งสมาํเสมอ พร้อมทงัวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทีอาจก่อให้เกิด

ความเสียง ต่อแผนกลยทุธ์ขององคก์ร เช่น เป้าหมาย การดาํเนินงาน การเงิน หรือสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงประเมินปัจจยั

ภายในขององค์กรในการสนับสนุนการดาํเนินงาน เช่น แผนการลงทุน การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล การสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ โดยทงันี กาํหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัเป็นประจาํ

ทุกปี 

2) ความเสียงด้านการเงิน 

ลักษณะสาเหตุและผลกระทบ 

ปัจจยัเสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบยี อตัราแลกเปลียน และการขาดสภาพคล่อง ทีส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทั 

แนวโน้มทีจะเกิดขึน 

ตามเป้าหมายของบริษทัในการสร้างความเติบโตและเพิมผลตอบแทนแก่ผูถ้ือหุ้น บริษทัจาํเป็นทีจะตอ้งขยาย

การลงทุนในต่างประเทศเพิมมากขึน จึงทาํให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากความเสียงของการเปลียนแปลงของอตัรา

แลกเปลียน อตัราดอกเบีย และการบริหารสภาพคล่องของเงินลงทุนเพิมขึนตามไปดว้ย 

แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเสียง และลดผลกระทบ 

บริษทัไดพิ้จารณากาํหนดและประกาศนโยบายการเงิน สาํหรับเป็นกรอบและหลกัเกณฑ์ในการควบคุมและ

บริหารความเสียงทางการเงิน ทงัดา้นดอกเบีย อตัราแลกเปลียน และการบริหารจดัการสภาพคล่อง รวมทงัการวางแผน

ประมาณการทางการเงินทงัในดา้นปริมาณและระยะเวลาใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ของบริษทัเพือใหเ้กิดความมนัใจไดว่้า

บริษทัมีการบริหารความเสียงทีเพียงพอและการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความมนัคงในสถานะทาง

การเงินและผลประกอบการให้เป็นไปตามแผน 
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3) ความเสียงด้านดําเนินการ 

ลักษณะสาเหตุและผลกระทบ 

ความเสียงสินทรัพยท์ีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ล้วไม่สามารถทาํรายได้ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้เนืองจาก 

Unplanned Outage, Aging Machine, Human Error หรือการบริหารแผน Operation and Maintenance ทีไม่มีประสิทธิภาพ 

เป็นตน้ 

แนวโน้มทีจะเกิดขึน 

โรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัเดินเครืองเชิงพาณิชยต์ามสัญญามามากกว่า 10 ปี จึงอาจไดรั้บผลกระทบจากสภาพ

การใชง้านของเครืองจกัร โดยอาจเป็นผลมาจากสภาพความสึกหรอ ความลา้ หรือความร้อนสะสมในชินส่วนต่างๆ ทีชาํรุด

หรือใช้งานมาเป็นเวลานานส่งผลให้ ประสิทธิภาพการทาํงาน หรือความเชือมนัในเสถียรภาพ ความพร้อมของเครืองจกัร

ลดลง 

แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเสียง และลดผลกระทบ 

บริษทัให้ความสําคญักับโครงการทีเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ล้วเนืองจากเป็นส่วนทีสร้างรายได้ ดงันัน จึงมี

ติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินความเสียงด้านต่างๆเป็นประจํา ทงัในด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพการเดินเครือง การวางแผนบาํรุงรักษาตามมาตรฐานทีกาํหนดอย่างเหมาะสมให้ยงัคงรักษาประสิทธิภาพและ

ความน่าเชือถือได้ของเครืองจกัรตามสัญญาซือขายไฟฟ้า รวมถึงให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของผูป้ฏิบตัิงาน 

ผูรั้บเหมาและสิงแวดลอ้ม ตามกฎระเบยีบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4) ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อกฏหมายทีเกยีวข้อง 

ลักษณะสาเหตุและผลกระทบ 

 ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 บญัญตัิ 

ผูใ้ดให้ ขอให้ หรือรับว่า จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใดแก่เจา้พนกังานของรัฐ เจา้หน้าทีของรัฐต่างประเทศ หรือ

เจา้หน้าทีขององคก์ารระหว่างประเทศ เพือจูงใจให้กระทาํการ ไม่กระทาํการ หรือประวิงการกระทาํอนัมิชอบดว้ยหน้าที 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรบั ในกรณีทผีูก้ระทาํความผดิตามวรรคหนึง

เป็นบุคคลทีมีความเกียวขอ้งกบันิติบุคคลใด และกระทาํไป เพือประโยชน์ของนิติบุคคลนัน โดยนิติบุคคลดงักล่าวไม่มี

มาตรการควบคุมภายในทีเหมาะสม เพือป้องกนั มิให้มีการกระทาํความผิดนนั นิติบุคคลนนัมีความผิดตามมาตรานี และ

ตอ้งระวางโทษปรับตงัแต่หนึงเทา่ แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายทีเกิดขึนหรือประโยชนท์ีไดรั้บ 

 กฎระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายในแต่ละประเทศ มีความซบัซอ้นและมีความแตกต่างกนั การปฏิบติัตาม

ระเบียบหลกัเกณฑ ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งดงักล่าวจึงมีความเสียงและซบัซอ้นตามปัจจยัในแต่ละประเทศทีลงทุนนนัๆ 

แนวโน้มทีจะเกิดขึน 

 การกระทาํโดยเจตนาเพอืแสวงหาประโยชน์ทีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอื้น ทงัการ

ยกัยอกทรัพยสิ์น การทุจริตในการรายงาน การคอร์รัปชนัหรือการใช้อาํนาจหน้าทีโดยมิชอบ กระทาํการใดๆ เพือใหไ้ดม้า

ซึงประโยชน์อนัมิควรได้ทงัต่อองค์กร ตนเอง หรือผูอื้นครอบคลุมถึงการให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์และการจ่ายเงินเพือให้ไดรั้บความสะดวก 
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 บริษทั มีการลงทุนในต่างประเทศเพมิมากขึน ซึงกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมายของแต่ละประเทศลว้น

มีความซบัซอ้นและมีความแตกต่างกนั อีกทงัความคุน้เคยในขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมทแีตกต่างกนั จึงเป็นไปได้

ทจีะมีความเสียงในดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายดงักล่าว 

แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเสียง และลดผลกระทบ 

 เพอืใหม้นัใจวา่การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามแนวปฏิบติัทีดี ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและ

เป็นธรรม ตลอดจนยึดมนัในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษทั และ

ระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไวเ้พือทราบและถือปฏิบติัโดยทวักัน อีกทงับริษัทได้ส่งเสริมให้

พนักงานมีจิตสํานึกในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้กฎหมายทีเกียวข้องผ่านการสือสารในช่องทางต่างๆ การทาํ

แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจหลกัการ CAC ซึงกาํหนดให้นาํคะแนนมาเป็นส่วนหนึงในการประเมินผลการดาํเนินงาน

รายบุคคล นอกจากนี บริษทัยงัได้ออกระเบียบทีเกียวข้องเพือใช้เป็นกรอบการปฏิบตัิงานทีชัดเจน และเป็นกลไกการ

ตรวจสอบและป้องกนัการทุจริตทีสอดคลอ้งกบัหลกัการของ CAC โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทาํ

หนา้ทกีาํกบัดูแลและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการของ CAC ในภาพรวม 

 การศึกษากฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมายของแต่ละประเทศอยา่งรอบคอบ โดยการพิจารณาศึกษาขอ้มูล

การลงทุนและความเสียงในประเทศต่างๆ จากแหล่งข้อมูลทีเชือถือได ้การว่าจ้างทีปรึกษาทางกฎหมาย เพือแนะนาํแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจตามกรอบของกฎระเบียบและขอ้กฏหมายทีถูกตอ้ง การพิจารณาและให้ความสาํคญัต่อพนัธมิตรทาง

ธุรกิจในประเทศนนัๆ 
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทดีิน  อาคาร  และอปุกรณ์ 

1)  บริษัท  ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง  จํากดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค.  

.    ทีดิน 295.99  

2. อาคารและสิงปลกูสร้าง 234.96  

3. ยานพาหนะ     0.02  

4. ครุภัณฑ์   

        4.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  5.00  

        4.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 0.94  

        4.3  ระบบสือสาร  -  

        4.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 14.98  

        4.5  อุปกรณ์อนื   0.04  

รวม 551.93  

หมายเหตุ 1. สินทรัพยต์ามทแีสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ทงัหมด 

 2. ไม่รวมทีดินสาํหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัทีซือจาํนวน 305.39 ลา้นบาท             

มูลค่าคงเหลือ  ณ วนัท ี31 ธ.ค. 2561 จาํนวน 305.39 ลา้นบาท 

 

2)  บริษัท  ผลติไฟฟ้าราชบุรี  จํากดั  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ  ธ.ค.  

1. ทดีิน  ประกอบด้วย  

1.1  ทดีิน  โรงไฟฟ้าราชบุรี  เนือทรีวม  2,158 ไร่  งาน 28.6 ตารางวา 661.12  

    1.2  ทดีิน   สถานีสูบนาํ เนือทีรวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 3.74  

    1.3  ทดีิน   ท่าเทียบเรือ เนือทีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

    1.4  ทดิีนทาง  หนองนาํ ลาํรางสาธารณะเนือทีรวม 19 ไร่  2 งาน 81.6 ตารางวา 22.22  

    1.5  ทดิีนสถานีรับนาํมนัเตาเพชรเกษม เนือทีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ  ธ.ค.  

    1.6  ทดิีน  โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จี เนือทรีวม 335 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 88.50  

2.  โรงไฟฟ้า และเครืองจักรเครืองมือในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 551.93  

 
2.2   อุปกรณ์โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 23.70  

2.3 สิงอาํนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั  166.71  

 
2.4 อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 24.57  

 
3.  อาคารและสิงปลูกสร้างอืนๆ   

3.1 อาคารและสิงปลูกสร้าง    10.91  

 
3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 2.16  

 
3.3 สิงอาํนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 5.20  

4.  ยานพาหนะ 0.05  

5.  ครุภัณฑ์  

5.1  เครืองตกแต่งและติดตงั                            0.85  

 
5.2  อุปกรณ์สาํนกังาน                            8.45  

5.3 อุปกรณ์ระบบติดต่อสือสาร                             0.08 

5.4 คอมพิวเตอร์และ Network                             4.48 

รวม                      1,609.61 

หมายเหตุ    1. สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

     2. ไม่รวมทีดินสาํหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัทีซือจาํนวน 29.94  ลา้นบาท                     

มูลค่าคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธ.ค. 2561 จาํนวน 9.36 ลา้นบาท 
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3)  บริษัท ราชบุรีพลงังาน จํากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค.  

1. ครุภณัฑ์  

1.1 เครืองตกแต่งและติดตงั 0.87 

รวม 0.87 

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

. ไม่รวมทีดินสาํหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัทีซือจาํนวน 3.82 ลา้นบาท                           

มูลค่าคงเหลือ  ณ วนัท ี31 ธ.ค. 2561 จาํนวน 3.82 ลา้นบาท 

4)  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ  ธ.ค.  

1. อาคารและสิงปลกูสร้าง 0.06 

2. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  2.77 

        1.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 0.12 

        1.3  ระบบสือสาร 0.02 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.24 

รวม 3.21 

หมายเหตุ   สินทรัพยต์ามทแีสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ทงัหมด 
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)  บริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชัน จํากัดและบริษทัย่อย 

 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 61 

1.    ทีดิน 133.57  

2.    โรงไฟฟ้า และเครืองจักรเครืองมือในการผลิตและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้า 2,188.47 

 

 

2.2 อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า 12,977.78 

 

 

3.   อาคารและสิงปลูกสร้าง 156.67  

4.    ครุภัณฑ์   

          4.1 คอมพิวเตอร์และ Network 1.43  

5.   เครืองจักรระหว่างติดตัง 

6.   ยานพาหนะ  

2,149.05 

- 

 

รวม 17,606.97  

หมายเหตุ    1.  สินทรัพยต์ามทีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดัและบริษทัยอ่ย 

2. ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 256  บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั และบริษทัยอ่ย มีการจดจาํนองทดิีน 

อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจาํนาํอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 686.57 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (15,698.35                  

ลา้นบาท) เพอืเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษทัร่วมและเงินลงทุนในกจิการอืนๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ชือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

บริษัทย่อย 

. บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 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 ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

บริษัทย่อย 

2. บริษัท ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จํากดั 

 ถือหุ้น 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั  ซึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษัท ราชบุรีพลงังาน จํากดั  

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 

จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั ซีเอน็                 

ไบโอแมส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั แอลพี                     

ไบโอแมส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั พีบี                         

ไบโอแมส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซลา่ เพาเวอร์ 

(โคราช 3) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซลา่ เพาเวอร์ 

(โคราช 4) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซลา่ เพาเวอร์ 

(โคราช 7) จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วม 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอ แมส 

จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล 

จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ประเภทพลงังานทดแทน

และธุรกิจเกียวเนือง 

640.00 99.99 % 640.00 

4. บริษัท 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 ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

5. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล             

คอร์ปอเรชัน จํากดั 

 ถือหุ้น 100% ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์

เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย  

โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ถือหุน้ 

% ในบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนั

แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั             

ซึงเป็นบริษทัยอ่ย  

โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

-  ถือหุน้ 100% ในบริษทั                           

ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

และบริษทัยอ่ยซึงเป็นบริษทัยอ่ย  

-  ถือหุ้น 100% ในบริษทั ราช ไชน่า           

พาวเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย 

-  ถือหุน้ 40% ในบริษทั  ไฟฟ้าหงสา    

จาํกดั  ซึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 37.50% ในบริษทั พูไฟมายนิง 

จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุน้ 49% ในบริษทั PT Medco Ratch 

Power Riau ซึงเป็นการร่วมคา้ 

- ถือหุ้น 50% ในบริษทั Fareast 

Renewable Development Pte. Ltd.   

ซึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนือง

ในต่างประเทศ 

17,650.00 99.99 % 17,650.00 

6. บริษัท ราช โอแอนด์เอม็ จํากดั บริการเดินเครืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

รวม 40,690.56 
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การร่วมค้า และบริษัทร่วม                      หน่วย:ลา้นบาท 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชียเอนเนอร์จี 

จาํกดั (ถือหุน้ 75% ในบริษทั

ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั-กิจการที

ควบคุมร่วมกนั) 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจ

ผลิตฟ้าใน สปป.ลาว 

6,606.75 33.33% 2,202.25 

2. บริษทั ชูบุราชบรีุ อีเลคทริค 

เซอร์วสิ จาํกดั 

ให้บริการงาน

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% 2,440.36 

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

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

รวม 5,217.66 
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เงินลงทุนในกจิการอืน                                            

 หน่วย:ลา้นบาท 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วิส 

จาํกดั 

ให้บริการงานซ่อม

อุปกรณเ์ครืองกงัหนั

ก๊าซของระบบผลิต

ไฟฟ้า 

623.00 10.00 % 62.30 

2.บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก              

โมโนเรล จาํกดั 

ให้บริการรถไฟฟ้า

และซ่อมบาํรุงรักษา

โครงการรถไฟฟ้า

สายสีชมพ ูแคราย-

มีนบุรี 

14,400 10.00% 1,180.00 

3.บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 

จาํกดั 

ให้บริการรถไฟฟ้า

และซ่อมบาํรุงรักษา

โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเหลือง

ลาดพร้าว-สาํโรง 

14,400 10.00% 1,200.00 

 

ทงันี บริษทัมุ่งมนัทีจะลงทุน พฒันา และดาํเนินงานดา้นผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกียวเนือง เพือบรรลุวตัถุประสงคต์าม

วิสัยทศัน์การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชนันาํ ทีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษทั ไดมี้การจดัตงั

คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน เพือกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทนุ งบประมาณลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน

และผลประโยชน์อนืจากการลงทุนในโครงการ เพอืเพมิกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทั การพิจารณากลนักรอง

โครงการลงทุนตามทีฝ่ายบริหารเสนอเพือให้โครงการลงทุนของบริษทั มีความเชือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและ

เป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทั โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจยัเสียง

ต่างๆทเีกียวขอ้ง รวมทงัการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการทีไดรั้บอนุมตัิใหล้งทุน และรายงานคณะกรรมการ

บริษทั เพอืรับทราบ 
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5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 นอกจากคดีขอ้พพิาทตามรายละเอียดทกีล่าวต่อไปในส่วนนี บริษทัไม่มีขอ้พพิาททีอาจ

ส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัเป็นจาํนวนทสูีงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ือหุ้น หรือคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย

อนืใดทีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

1. บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งหมายเลขดาํที พ. 678/2557 ทุนทรัพยท์ีเรียกร้องจาํนวน 825 ลา้นบาท 

ซึงโจทกก์ล่าวหาวา่บริษทักระทาํผดิขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชสิ้ทธิ

ไม่สุจริตทีจะไม่ยนืขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้าซึงทาํให้โจทก์เสียหายจากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูลโรงไฟฟ้า ในคดี

ดงักล่าวนี ศาลชนัตน้ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องของโจทก์ เมือวนัท ี25 ตุลาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขแดงที  พ. 2448/2561โดย

ใหเ้หตุผลวา่ บริษทักระทาํการโดยสุจริต ไม่ไดก้ระทาํละเมิดต่อโจทก์ 

2. บริษทัย่อย (บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด) เป็นโจทก์ที 1 ฟ้องบริษทั ทิพยประกันภัย จาํกัด (มหาชน)      

เป็นจาํเลย ในคดีแพ่งหมายเลขดาํที พ.2299/2559 ทุนทรัพยท์ีเรียกร้องจาํนวน 440 ลา้นบาท โดยเป็นข้อพิพาทกรณีผิด

สญัญาประกนัภยั ซึงจาํเลยมีหนา้ทีชดใชค่้าสินไหมทดแทนในกรณีทีเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีเอาประกนัภยั รวมถึง

ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) ในคดีดงักล่าวนี ศาลไดไ้กล่เกลียจนทาํให้คู่ความ

สามารถตกลงยติุขอ้พิพาทได ้โดยจาํเลยไดช้าํระค่าสินไหมทดแทนตามทีคู่ความไดต้กลงกนัจนครบถว้นแลว้ โจทก์จึงยนืคาํ

ร้องขอถอนฟ้องซึงศาลไดมี้คาํสงัอนุญาตและไดจ้าํหน่ายคดีออกจากสารบบความแลว้เมือวนัที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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6.  ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคญัอืน 

ชือหลักทรัพย์ : RATCH  

สํานักงาน   : เลขท ี8/8 หมู่ท ี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 

ก่อตังบริษัท  : 7 มีนาคม 2543 

จดทะเบียนหลกัทรัพย์ : 13 ตุลาคม 2543 

เริมซือขายหลกัทรัพย์ : 2 พฤศจิกายน 2543 

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

มูลค่าทีตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท 

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชนั 1   

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์0 2009 9999 

  โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั 

อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชนั 50-51 เลขท ี  ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  

โทรสาร   0 2677 2222 
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ทปีรึกษากฎหมาย  :  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซี จํากัด 

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) จํากัด 

87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซนัส์ เพลส ชนั 20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0 2305 8000 

โทรสาร   0 2305 8010 

เลขานุการบริษัท  :  นางสาววันเพญ็ จําคาํ 

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 วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั มีกาํลงัการผลิตติดตงัตามสัดส่วนการลงทุน รวม 7,639.12 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทีเดินเครือง

เชิงพาณิชยแ์ลว้ รวม 6,863.25 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า และโครงการโรงไฟฟ้าทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา รวม 775.87 

เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

1. โรงไฟฟ้าทเีดินเครืองเชิงพาณชิย์แล้ว  2. โครงการโรงไฟฟ้าทอียู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา  

โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิตตดิตงัตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

โครงการก่อสร้าง กาํลงัการผลิตตดิตงัตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลงิหลกัในประเทศ แยกตามกลุ่มผู้ผลติไฟฟ้า  

1) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  

1. ราชบุรี 3,645.00    

2. ไตรเอนเนอจี 720.00   

3. ราชบุรีเพาเวอร์ 372.50   

2) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  

1. ราชบุรีเวอลด ์ 93.60 1. เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั 34.73 

2. นวนคร 55.62 2. นวนคร (ส่วนขยาย) 23.99 

รวม 4,886.75 รวม 58.72 

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ แยกตามประเภทพลงังานทดแทน 

1) พลงังานแสงอาทติย์    

1. โซลาร์ตา้ 20.73 - - 

2. โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 2.88   

3. โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4 2.88   

4. โซล่าเพาเวอร์ โคราช 7 2.88   

2) พลงังานลม    

1. หว้ยบง 2 20.70 - - 

2. หว้ยบง 3 20.70   

3) พลงัชีวมวล    

1.  สงขลาไบโอแมส 3.96 - - 

รวม 74.73 รวม - 
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โรงไฟฟ้า กาํลงัการผลิตตดิตงัตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวตัต์) 

โครงการก่อสร้าง กาํลงัการผลิตตดิตังตามสัดส่วน

การลงทุน (เมกะวัตต์) 

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ  

1) สปป.ลาว  

1. พลงัความร้อนหงสา 751.20 1. พลงันาํ เซเปียน-เซนาํนอ้ย 102.50 

2. พลงันาํ-นาํงึม 2 153.75   

2) ออสเตรเลยี    

1. ราช-ออสเตรเลีย 831.05 1. ราช-ออสเตรเลีย 42.50 

   - Townsville 234.00     - Collinsville Solar Farm 42.50  

   - Kemerton 315.20     

   - Mount Emerald Wind Farm 180.45     

   - BP Kwinana 35.40     

   - Starfish Hill Wind-Turbine 33.00     

   - Toora Wind-Turbine 21.00     

   - Windy Hill Wind-Turbine 12.00     

3) สาธารณรัฐประชาชาจีน    

  1. นิวเคลียร์ Fangchenggang II 236.00 

4) สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย    

1.  พลงันาํอาซาฮาน-  47.90 1. พลงัความร้อนร่วม Riau 145.15 

รวม 1,783.90 รวม 526.15 

กลุ่มธุรกจิเกยีวเนือง  

1.ลงทุนในหลกัทรัพย ์EDL-Gen 114.36 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 97.00 

2. นาํประปาแสนดิน 2.90 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 97.00 

รวม 117.87 รวม 191.00 

รวมทงัสิน 6,863.25 รวมทงัสิน 775.87 
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ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มบริษทั 

ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วน การ

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

บริษัทย่อย จาํนวน 14 บริษทั 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

128 หมู่ที 6 ตาํบลพิกลุทอง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี 70000                            

โทรศพัท:์ 0 2978 5111,                            

0 3271 9185 ต่อ 3762                            

โทรสาร: 0 2978 5110,                            

0 3271 9185 ต่อ 3204 

สถานทีตงัสาขาที 2                                      

39 หมู่ที 5 ถนนราชบุรี-หว้ยไผ ่ตาํบล

หินกองอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

70000                                                 

โทรศพัท:์ 0 3271 9000                       

โทรสาร: 0 3271 9090 

99.99 ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

และลงทุนใน

ธุรกิจเกียวกบั

พลงังานไฟฟ้า 

21,900             

ลา้นบาท 

2,190           

ลา้นหุน้ 

10 บาท 21,900 

ลา้นบาท 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

11000                                                    

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

420.20                

ลา้นบาท 

42.02  

ลา้นหุน้ 

10 บาท 420.20 

ลา้นบาท 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 พฒันาและ

ดาํเนินการ

โรงไฟฟ้าและ

ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

640 ลา้นบาท 64               

ลา้นหุน้ 

10 บาท 640              

ลา้นบาท 

4. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

17,650                

ลา้นบาท 

1,765  

ลา้นหุน้ 

10 บาท 17,650 

ลา้นบาท 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

5. บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 บริการ

เดินเครืองและ

บาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้า 

10                

ลา้นบาท 

1  ลา้นหุน้ 10 บาท 2.5           

ลา้นบาท 

6. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

187 ยนิูต 12 บา้นโพนสะอาด เมืองไซ

เศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจนัทน์ 

สปป.ลาว                                               

โทรศพัท:์ +856 21 454 074                          

โทรสาร: +856 21 454 075 

99.99 บริการ

เดินเครืองและ

บาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้า 

2.5                       

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

2.5               

ลา้นหุน้ 

1                 

เหรียญ

สหรัฐฯ 

25              

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

7. บริษทั อาร์อี โซลาร์  จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 

(ถือหุน้โดย 

บริษทั ราชบรีุ

พลงังาน จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

100 ลา้นบาท 10                

ลา้นหุน้ 

10 บาท 25               

ลา้นบาท 

8. บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 

(ถือหุน้โดย 

บริษทั ราชบุรี

พลงังาน จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

20 ลา้นบาท 2 ลา้นหุน้ 10 บาท  5 ลา้นบาท 

. บริษทั พีบีไบโอแมส จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 

(ถือหุน้โดย 

บริษทั ราชบรีุ

พลงังาน จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

20 ลา้นบาท 2 ลา้นหุน้ 10 บาท  5 ลา้นบาท 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

10. บริษทั แอลพีไบโอแมส จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 

(ถือหุน้โดย 

บริษรัาชบุรี

พลงังาน จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

20 ลา้นบาท 2 ลา้นหุน้ 10 บาท  5 ลา้นบาท 

11. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(มอริเชียส)คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

4th Floor, Ebene Skies, Rue de 

L’Institut, Ebene สาธารณรัฐมอริเชียส 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

อาร์เอชอินเตอร์

เนชนัแนล              

คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั) 

ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ 

524.13                

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

524.13             

ลา้นหุน้ 

1                   

เหรียญ

สหรัฐฯ 

524.13                

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

12. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

8 Marina Boulevard #05-02 Marina 

Bay Financial Centre Tower 1 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 018981 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

อาร์เอชอินเตอร์

เนชนัแนล

(มอริเชียส)      

คอร์ปอเรชนั 

จาํกดั) 

ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ 

523.83                

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

523.83             

ลา้นหุน้ 

1                   

เหรียญ

สหรัฐฯ 

523.83                

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

13. RATCH China Power Limited 

1401 Hutchison House 10, Harcout 

Road, Hong Kong 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

อาร์เอชอินเตอร์

เนชนัแนล 

(สิงคโปร์) คอร์

ปอเรชนั จาํกดั) 

ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้าใน

ต่างประเทศ 

12,000  

เหรียญสหรัฐฯ 

12,000 

หุน้ 

 เหรียญ

สหรัฐฯ 

12,000 

เหรียญ

สหรัฐฯ 

. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 

Level 7, 111 Pacific Highway, North 

Sydney, NSW 2060 ประเทศ

ออสเตรเลีย 

โทรศพัท:์ +61 2 8913 9400                

โทรสาร: +61 2 8913 9423 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

อาร์เอชอินเตอร์

เนชนัแนล 

(สิงคโปร์)คอร์

ปอเรชนั จาํกดั) 

พฒันาและ

ดาํเนินการ

โรงไฟฟ้าและ

ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

327.65 ลา้น

เหรียญ

ออสเตรเลีย 

337.19 

ลา้นหุน้ 

- 327.65 

ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

บริษัทร่วม การร่วมค้า และอืนๆ จํานวน 25 บริษทั 

1. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ 

จาํกดั 

128 หมู่ที 6 ตาํบลพิกลุทอง อาํเภอเมือง

ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000              

โทรศพัท:์ 0 3271 9300                         

โทรสาร: 0 3271 9309 

50 บริการ

เดินเครือง และ

บาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้า 

20  ลา้นบาท 0.40             

ลา้นหุน้ 

50 บาท 20                

ลา้นบาท 

2. PT Medco Ratch Power Riau 

The Energy Building, 50th Floor, 

SCBD Lot 11A, JI. Jendral Sudirman 

Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia 

49 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

อาร์เอชอินเตอร์

เนชนัแนล 

(สิงคโปร์)คอร์

ปอเรชนั จาํกดั) 

 12,000               

ลา้นรูเปียห์

อินโดนีเซีย 

12 ลา้น

หุน้ 

1,000             

รูเปียห์

อินโดนีเซีย 

3,000          

ลา้นรูเปียห์

อินโดนีเซีย 

3. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย                  

เอนเนอร์จี จาํกดั 

587 อาคารวิริยะถาวร ชนั 20 ถนนสุทธิ

สารวนิิจฉยั แขวงรัชดาภเิษก เขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 10400            

โทรศพัท:์ 0 2691 9720-34              

โทรสาร: 0 2691 8307 

33.33 ลงทุนในธุรกิจ

เกียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

6,606.75          

ลา้นบาท 

660.675 

ลา้นหุน้ 

10 บาท 6,606.75 

ลา้นบาท 

4. บริษทั ไฟฟ้า นาํงึม 3 จาํกดั 

093,Unit 07,Kamphengmeaung Road, 

Vienchaleun Village,Saysetha 

District,Vientiane, Lao PDR             

โทรศพัท:์ +856 21 412 639                         

โทรสาร: +856 21 412 644 

25 ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

0.30 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 

0.003            

ลา้นหุน้ 

100               

เหรียญ

สหรัฐฯ 

0.06  

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

5. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน - เซนาํนอ้ย 

จาํกดั 

ชนั 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ เลขที 23

ถนนสิงหา บา้นหนองบอน                         

เมืองไซเสดถา แขวงนครหลวง

เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

โทรศพัท:์ +856 21 455 025               

โทรสาร: +856 21 455 025 

25 ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

306 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 

3.06             

ลา้นหุน้ 

100               

เหรียญ

สหรัฐฯ 

295.35 

ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

6. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั 

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซี

ซนัส์เพลส ชนัที 25 ถนนวิทย ุแขวง

ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

โทรศพัท:์ 0 2106 8000                    

โทรสาร: 0 2106 8008 

20 ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

1,996.02          

ลา้นบาท 

199.602 

ลา้นหุน้ 

10 บาท 1,996.02 

ลา้นบาท 

7. บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั 

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซี

ซนัส์เพลส ชนัที 25 ถนนวิทย ุแขวง

ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

โทรศพัท:์ 0 2106 8000                    

โทรสาร: 0 2106 8008 

20 ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

1,827            

ลา้นบาท 

182.70

ลา้นหุน้ 

10 บาท 1,827    

ลา้นบาท 

8. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชนั 

จาํกดั 

155/115 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี           

หมู่ที 4 ตาํบลเจ็ดเสมียน อาํเภอ                  

โพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 

โทรศพัท:์ 0 3291 9990                       

โทรสาร: 0 3291 9998 

สาํนกังานสาขา (1)                                

155/116 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี           

หมู่ที 4 ตาํบลเจ็ดเสมียน                            

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 

สาํนกังานสาขา (2)                                

155/117 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี             

หมู่ที 4 ตาํบลเจ็ดเสมียน                           

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

2,500                   

ลา้นบาท 

250               

ลา้นหุน้ 

10 บาท 2,500            

ลา้นบาท 

. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

111 หมู่ที 20 ถนนพหลโยธิน ตาํบล

คลองหนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า

และไอนาํ 

1,550                 

ลา้นบาท 

150             

ลา้นหุน้ 

10 บาท 1,550           

ลา้นบาท 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

10. บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั 

จาํกดั 

302 อาคารเอสแอนดเ์อ ชนั 2 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 0 2978 5380                        

โทรสาร: 0 2978 5080 ต่อ 5380 

35 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า

และไอนาํ 

1,331                

ลา้นบาท 

133.10            

ลา้นหุน้ 

10 บาท 1,331          

ลา้นบาท 

11. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

8/8 หมู่ที 2 ถนนงามวงศว์าน ตาํบล

บางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี

11000                                                   

โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        

โทรสาร: 0 2794 5080 ต่อ 5200 

49 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 

ราชบุรีพลงังาน 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

1,320                

ลา้นบาท 

13.20            

ลา้นหุน้ 

10 บาท 1,100          

ลา้นบาท 

12. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) 

จาํกดั 

1 อาคารแคปปิตอล เวร์ิค เพลส ชนั 4 

ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0 2011 8111                      

โทรสาร: 0 2011 8112  

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

ราชบุรีพลงังาน 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

188.75                

ลา้นบาท 

18.875            

ลา้นหุน้ 

10 บาท 188.75 

ลา้นบาท 

13. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) 

จาํกดั 

1 อาคารแคปปิตอล เวร์ิค เพลส ชนั 4 

ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0 2011 8111                         

โทรสาร: 0 2011 8112 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

ราชบุรีพลงังาน 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

199.25                

ลา้นบาท 

19.925            

ลา้นหุน้ 

10 บาท 199.25 

ลา้นบาท 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

14. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) 

จาํกดั 

1 อาคารแคปปิตอล เวร์ิค เพลส ชนั 4 

ซอยแจ่มจนัทร์แขวงคลองตนัเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0 2011 8111                       

โทรสาร: 0 2011 8112 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

ราชบุรีพลงังาน 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

188.75                

ลา้นบาท 

18.875            

ลา้นหุน้ 

10 บาท 188.75  

ลา้นบาท 

15. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

56 หมู่ที 3 ตาํบลขนุตดัหวาย                

อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

โทรศพัท:์ 0 7489 0754-5                      

โทรสาร: 0 7489 0757 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

ราชบุรีพลงังาน 

จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

246                

ลา้นบาท 

2.46            

ลา้นหุน้ 

100 บาท 246              

ลา้นบาท 

16. บริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จาํกดั 

1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 

10800 

โทรศพัท:์ 0 2910 9700                           

โทรสาร: 0 2910 9713 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

ราชบุรีพลงังาน 

จาํกดั) 

จดัหาเชือเพลิง

ชีวมวล 

1 ลา้นบาท 0.01              

ลา้นบาท 

100 บาท 1 ลา้นบาท 

17. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท:์ 0 2311 5111                       

โทรสาร: 0 2332 3882 

25 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

ราชบุรี อลัลาย

แอนซ ์จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

7,325               

ลา้นบาท 

73.25            

ลา้นหุน้ 

100 บาท 7,325             

ลา้นบาท 

18. บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั 

215 ถนนลานชา้ง บา้นเชียงยนื                 

เมืองจนัทะบูลี นครเวียงจนัทน ์            

สปป.ลาว 

โทรศพัท:์ +856 21 251 718                

โทรสาร: +856 21 252 060 

25 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

เซาทอ์ีสท ์เอเชีย

เอนเนอร์จี จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

8,809              

ลา้นบาท 

880.90            

ลา้นหุน้ 

10 บาท 8,809             

ลา้นบาท 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระ

แล้ว 

19. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

เมืองสีสตัตะนาก นครหลวงเวียงจนัทน ์

สปป.ลาว 

โทรศพัท:์ +856 21 223 911                  

โทรสาร: +856 21 222 089 

40 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

อาร์เอช อินเตอร์

เนชนัแนล

(สิงคโปร์) คอร์

ปอเรชนั จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

927 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 

92.70 ลา้น

หุน้ 

10 เหรียญ

สหรัฐฯ 

927 ลา้น

เหรียญ

สหรัฐฯ 

20. บริษทั พูไฟมายนิง จาํกดั 37.50 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

อาร์เอช อินเตอร์

เนชนัแนล

(สิงคโปร์) คอร์

ปอเรชนั จาํกดั) 

ผลิตและ

จาํหน่ายถ่านหิน 

0.05 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 

0.005 ลา้น

หุน้ 

10 เหรียญ

สหรัฐฯ 

0.05 ลา้น

เหรียญ

สหรัฐฯ 

21. Fareast Renewable Development 

Pte. Ltd. 

36 Robinson Road, #13-01 City 

House, 068877, Singapore 

50 

(ถือหุ้นโดยบริษทั

อาร์เอช อินเตอร์

เนชนัแนล

(สิงคโปร์) คอร์

ปอเรชนั จาํกดั) 

 87.80 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 

33.86 ลา้น

หุน้ 

1 เหรียญ

สหรัฐฯ 

สาํหรับ 

19.80          

ลา้นหุน้ และ 

4.84เหรียญ

สหรัฐฯ

สาํหรับ 

14.06           

ลา้นหุน้ 

87.80 ลา้น

เหรียญ

สหรัฐฯ 

22. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ 

จาํกดั 

56/25 หมู่ที 20 ตาํบลคลองหนึง อาํเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท:์ 0 2529 0800                         

โทรสาร: 0 2529 0900 

10 ใหบ้ริการงาน

ซ่อมอปุกรณ์ 

เครืองกงัหนั

ก๊าซของระบบ

ผลิตไฟฟ้า 

623              

ลา้นบาท 

6.23           

ลา้นหุน้ 

100 บาท 623             

ลา้นบาท 

23. บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก             

โมโนเรล จาํกดั 

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 0 2273 8511-5                     

โทรสาร : 0 2273 8516 

10 การขนส่ง ขน

ถ่ายสินคา้และ

โดยสาร

รถไฟฟ้าและ

ดาํเนินการต่างๆ

ทีเกียวกบักิจการ

ขนส่ง 

14,400              

ลา้นบาท 

144           

ลา้นหุน้ 

100 บาท 11,800           

ลา้นบาท 
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ชือบริษัท-ทตีงั สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าทตีรา

ไว้ต่อหุ้น 

ทุนชําระแล้ว 

24. บริษทั อีสเทิร์น บางกอก                    

โมโนเรล จาํกดั 

21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 0 2273 8511-5                     

โทรสาร: 0 22730 8516 

10 การขนส่ง ขน

ถ่ายสินคา้และ

โดยสาร

รถไฟฟ้าและ

ดาํเนินการต่างๆ

ทีเกียวกบั

กิจการขนส่ง 

14,400              

ลา้นบาท 

144           

ลา้นหุน้ 

100 บาท 12,000           

ลา้นบาท 

25. EDL-Generation Public Company 

Lao-Thai Friendship Road, P.O. Box 

2392, Thongkang Village, Sisattanak 

District. Vientiane Capital. Lao PDR 

โทรศพัท:์ +856 21 316 142               

โทรสาร: +856 21 316 141               

เวบ็ไซต:์ www.edlgen.com.la 

10.11 

(ถือหุ้นโดย

บริษทั ราช-ลาว 

เซอร์วิส จาํกดั 

5.65%และบริษทั 

อาร์เอชอินเตอร์

เนชนัแนล 

(สิงคโปร์)คอร์

ปอเรชนั จาํกดั  

4.46%) 

ผลิตและ

จาํหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

6,717,214.79

ลา้นกีบ 

1,679.304

ลา้นหุน้ 

4,000 กีบ 6,717,214.79

ลา้นกีบ 

 

 



         ส่วนที 2 การจดัการและกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

  หนา้ 64  

ส่วนที  

การจัดการและการกํากบัดแูลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทีชาํระเต็มมูลค่าแลว้ จาํนวนรวมทงัสิน 

14,500 ลา้นบาท ซึงเป็นหุน้สามญัทชีาํระแลว้จาํนวน 1,450 ลา้นหุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

7.2 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย 

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

ชนิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุชือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  7  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท้เีสนอขาย : 2,000,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้กูท้ีเสนอขาย : 2,000,000   หน่วย 

มูลค่าทตีราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาทเีสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัทอีอกหุน้กู ้ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

วนัทคีรบกาํหนดไถ่ถอน : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

อตัราดอกเบยีและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบยี : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัที 3 มีนาคม และ 3 กนัยายนของทุกปี 

ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริมชําระงวดแรกในวนัที 3 กันยายน พ.ศ. 2558 

และจะชาํระดอกเบยีงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000   หน่วย   (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561)  

มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ : 2,000,000,000   บาท   (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
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2. เมือวนัที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (บริษทั

ย่อยทางออ้ม) ไดด้าํเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินเยน ไม่ดอ้ยสิทธิแลไม่มีประกัน ให้กบันักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 

15,000,000,000 เยน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทัเป็นผูค้าํประกนัหุน้กูท้งัจาํนวน มีรายละเอียดดงันี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ : 15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท้เีสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัทอีอกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554 

วนัทคีรบกาํหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบยีและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบยี : ช ําระทุก 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบียเป็นสกุลเงินเยน ในวันที 24 

กุมภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้โดยเริมชําระ

งวดแรกในวนัท ี24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และจะชาํระดอกเบียงวดสุดทา้ย

ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

การจดัอนัดบัความน่าเชือถือของหุ้นกู ้ : BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

3. เมือวนัที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(บริษทัย่อยทางออ้ม)ได้ดาํเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กับนกัลงทุนต่างประเทศ 

มูลค่ารวม 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (หุ้นกูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ชุดที 1) โดยมี

บริษทัเป็นผูค้าํประกนัหุ้นกูท้งัจาํนวน และเมือวนัท ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโ์ปร์) 

คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดด้าํเนินการซือคืนหุ้นกู้บางส่วนมูลค่ารวม 193,000,000  ดอลล่าร์สหรัฐฯ ทาํให้หุ้นกูมี้มูลค่าคงเหลือ

รวม 107,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  มีรายละเอียด ดงันี 
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ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท้เีสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัทอีอกหุน้กู ้ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

วนัทคีรบกาํหนดไถ่ถอน : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

อตัราดอกเบยีและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบยี : ชําระทุก 6 เดือน โดยจะชําระดอกเบียเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ         

ในวนัที 2 พฤษภาคม แล 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย

เริมชาํระงวดแรกในวนัที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชาํระดอกเบีย

งวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ : 107,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

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

  (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

4. เมือวนัที 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (บริษทั

ยอ่ยทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุน้กูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 

300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ชุดที 2) โดยมีบริษทัเป็น         

ผูค้าํประกนัหุน้กูท้งัจาํนวน มีรายละเอยีด ดงันี 

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 10  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท้เีสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัทอีอกหุน้กู ้ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 

วนัทคีรบกาํหนดไถ่ถอน : 27 มีนาคม พ.ศ. 2571 

อตัราดอกเบยีและกาํหนดเวลา : อตัราคงที ร้อยละ 4.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
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ชาํระดอกเบยี : ช ําระทุก  เดือน โดยจะชําระดอกเบียเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ         

ในวนัที 27 มีนาคม และ 27 กนัยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริม

ชาํระงวดแรกในวนัที 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และจะชาํระดอกเบียงวด

สุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทงัจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู ้ : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

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

  (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
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7.3 ผู้ถือหุ้น 

 รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท ี6 กนัยายน 2561 (Record Date) 

ลาํดับ ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000 45.00 

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 254,174,614 17.53 

3. สหกรณ์ออมทรัพย ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั 55,381,000 3.82 

4. สาํนกังานประกนัสงัคม 48,475,300 3.34 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,091,355 2.28 

6. AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 27,325,400 1.89 

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 26,876,065 1.85 

8. นายมิน เธียรวร 21,600,000 1.49 

9. 

 

กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จาํกดัโดย บลจ. กรุงไทย จาํกดั 2 

12,580,400 0.87 

10. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 8,472,800 0.58 

 รวม 1,140,476,934 78.65 

 ผูถ้ือหุ้นอืนๆ 309,523,066 21.35 

 จํานวนหุ้นทงัสิน 1,450,000,000 100.00 

หมายเหตุ 

1. รายชือผูถื้อหุ้นรวบรวมโดยบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจ ดาํเนินธุรกิจเกียวกบัพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจอืนทีรวมถึงลงทุนกบับุคคลอืนเพือ

ดาํเนินการดงักล่าว และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัทีมีผูแ้ทนมาเป็นกรรมการบริษทั จาํนวน 6 คน จากจาํนวนกรรมการทงัสิน 13 คน 

3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั เป็นบริษทัที ตลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอน็วีดีอาร์ ซึงเป็นหลกัทรัพย ์จด

ทะเบียนใน ตลท. โดยอัตโนมัติเพือขายให้แก่ผูล้งทุน และนําเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยทีเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลท. ผูล้งทุนทีถือเอน็วีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชนท์างการเงินไดเ้สมือนลงทุนในหุ้นของบริษทัจดทะเบียน

ทุกประการแตไ่ม่มีสิทธิในการออกเสียงในทีประชุมผูถื้อหุน้ (ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง ตลท. www.set.or.th) 

ทงันี ณ วนัที 6 กนัยายน 2561 มีผูล้งทุนรายใหญ่ในตราสารเอน็ดีวีอาร์ทีมีหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง ดงันี 

ลาํดับ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จํานวน NDVR ร้อยละของหลกัทรัพย์อ้างองิ 

1. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 173,278,900 11.95 

2. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST 

COMPANY 

20,739,000 1.43 

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 11,904,400 0.82 

4. STATE STREET EUROPE LIMITED 8,089,150 0.56 

5. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A 7,917,800 0.55 

4. ณ วนัที 6 กนัยายน 2561 บริษทัมีผูถื้อหุ้นต่างชาติจาํนวน 89 รายจากผูถื้อหุ้นรวมทงัสิน 20,351 ราย โดยผูถื้อหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกนั 

ทงัสิน 108,316,194 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.47 ของจาํนวนหุ้นทงัหมด ซึงไม่เกินจากขอ้บงัคบัของบริษทัทีกาํหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที

ไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด” 

5. ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยตามเกณฑ ์Free Float จาํนวน 19,118 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.92 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรตามงบการเงินรวมหลงัจากหักเงินทุน

สาํรองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารองอืนๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งขึนอยู่กบักระแสเงินสดของ

บริษทั ดว้ยการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีรายละเอียดดงันี 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตงัแต่ปี 2544 เป็นตน้มา มีรายละเอียดดงันี  

ประจําปี 

  กาํไร (ล้านบาท) เงนิปันผลจ่าย 

สําหรับปี 

 

หลงัหักสํารองตาม

กฎหมาย


 

จํานวนเงนิ           

(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น (ล้าน

หุ้น) 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ  

2544 3,060 2,907 1,450 1,450 1.00 49.9 

2545 ,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  /  6,514 3,292 1,450 2.27 50.6 

2557 6,279 /  6,279 3,292 1,450 2.27  52.4 

2558 3,188 /  3,188 3,292 1,450 2.27 103.3 

2559 6,166/  6,166 3,408 1,450 2.35 55.29 

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

2561 5,588/  5,588 3,480 1,450 2.40/  62.28 

หมายเหตุ 
     บริษทั จะตอ้งหักเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี จนกวา่ทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

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

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ และกาํหนดให้นาํมาตรฐานบัญชี ฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า ตามทีสภาวิชาชีพบัญชีกาํหนดให้บริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือปฏิบตัิ ตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 
/3   เป็นระเบียบวาระเสนอผูถ้ือหุน้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัที 12 เมษายน 2562  ทงันี บริษทั ไดจ่้ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.15 

บาทแลว้ เมือวนัที 19 กนัยายน 2561 

สําหรับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยหลกั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษทั ในอตัรา             

ร้อยละ  ของกาํไรหลงัจากหกัเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินทุนสาํรองอืนๆ  



         ส่วนที 2 การจดัการและกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

  หนา้ 70  

8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบติักรรมการ และกรรมการอิสระใหมี้ความเหมาะสมกับ

ภารกิจและวตัุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทงัสอดคลอ้งกบัข้อกฎหมาย ขอ้กาํหนด แนวทางทีเสนอแนะโดย

หน่วยงานกาํกบัดูแล  ขอ้บงัคบับริษทัทกีาํหนดขึนโดยมติทีประชุมผูถื้อหุน้ และระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั

ทงันี เพอืประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทงัคณะ ในการกาํหนดทิศทาง 

นโยบาย การถ่วงดุลอาํนาจ  การกาํกบัดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อ

เรืองทีทาํการพิจารณาทงัในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ครอบคลุมปัจจยักระทบอย่างรอบด้าน รวมถึงให้การปฏิบติัมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทบีงัคบัใช ้

8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 13 คน รวมเป็นผูช้ายจาํนวน 

 11 คน และผูห้ญิงจาํนวน 2 คน ซึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความเชียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดงันี 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลนักรองการลงทุน 

2. นายชวน ศิรินนัทพ์ร  กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนและ  

                                                  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

3. นายสืบพงษ ์บูรณศิรินทร์ กรรมการ กรรมการกลนักรองการลงทุน  

                                                  และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายสุชาลี สุมามาลย ์  กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายบุญญนิตย ์วงศรั์กมิตร กรรมการ กรรมการกลนักรองการลงทนุ และ 

                                                  กรรมการบริหารความเสียง 

6. นายสมคัร เชาวภานนัท ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริหารความเสียง 

7. นายวรีะศกัดิ พงึรัศมี  กรรมการอิสระ  และกรรมการบริหารความเสียง 

8. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

                                                  กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

9. นางศิริพร เหลืองนวล  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

11. นายรัตนชยั นามวงศ ์  กรรมการอิสระ และกรรมการกลนักรองการลงทุน 

12. นางเปรมฤทยั วนิยัแพทย ์ กรรมการอสิระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

13. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากดั (มหาชน) 

ปริญญาตรี 

1. วิศวกรรม จาํนวน 6 คน 

2. บญัชี การเงิน จาํนวน 1 คน 

3. กฏหมาย จาํนวน 2 คน 

4. อนืๆ ดงันี  

- เศรษฐศาสตร์ จาํนวน 2 คน  

- รัฐศาสตร์ จาํนวน 1 คน 

- บริหารธุรกิจ จาํนวน 1 คน 

- วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จาํนวน 1 คน 

ปริญญาโท  

1. วิศวกรรม จาํนวน 3 คน 

2. อนืๆ ดงันี  

- รัฐศาสตร์ จาํนวน 3 คน 

- บริหารธุรกิจ จาํนวน 2 คน 

ปริญญาเอก  

1. อนืๆ ดงันี  

- รัฐศาสตร์ จาํนวน 1 คน 

- สิงแวดลอ้ม จาํนวน 1 คน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ รี  จ ํากัด ซึงเป็นบริษ ัทย่อยหลัก 

ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 5 คน ดงันี 

1. นายรัมย ์เหราบตัย ์  ประธานกรรมการ 

2. นายพฤหสั วงศธ์เนศ  กรรมการ 

3. นายเริงชยั คงทอง  กรรมการ 

4. นายบุญทวี กงัวานกิจ  กรรมการ 

5. นายบุญชยั จรัญวรพรรณ กรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

- วิศวกรรม จาํนวน 5 คน 

คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเชียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึงไดผ้่านการ

สรรหาและคดัเลือกเพือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าทีในฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิของฝ่าย

บริหาร 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 กรรมการมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไม่เกินกวา่ 15 คน 

 กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารมีไดไ้ม่เกินหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

 กรรมการอิสระมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมดและอยา่งนอ้ย 3 คน 

 กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซึง

เป็นผูบ้ริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เลือกตงัจากกรรมการโดยทปีระชุมผู ้

ถือหุน้หรือคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการมีคุณสมบติัหลากหลายดา้นความรู้เฉพาะทาง ประสบการณ์ทาํงาน ทกัษะและความเชียวชาญใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ วิศวกรรมศาสตร์ บญัชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์พฒันบริหารศาสตร์ เป็นตน้ 

 กรรมการทุกคนไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพยซึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

และไม่มีประวติัการทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั 

คณุสมบัติของกรรมการ 

 อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์ 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามทีกฎหมายกาํหนด ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ 

 ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุกในความผดิเกียวกบัทรัพยที์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 

 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน                  

ฐานทจุริตต่อหนา้ที 

 ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการ พนกังาน หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการของหน่วยงานอืน 

 ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิน 

 มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบติัอืนทีสอดคลอ้งกับภารกิจของกลุ่ม

บริษทั 

 ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพยีงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเต็มทีเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็น

หนา้ทแีละตอ้งพร้อมทจีะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า  แห่ง ในช่วงเวลาทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทั  
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 ไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัในลกัษณะทีมีผลบนัทอน

ผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์ของ

ตนเองหรือผูอ้นื 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงั

คณะ ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงกบัหนึงในสามไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนทีใกลเ้คียงทีสุด

กบัหนึงในสาม 

 กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้

 กรรมการและกรรมการอิสระ อยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน  ปี 

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ

ขอ้บงัคบัและระเบยีบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั 

- ทปีระชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงและมีจาํนวนหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุ้นทถืีอโดยผูถื้อหุ้นทีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

 กรรมการทีลาออกจะมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกถึงบริษทั 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พน้จากตาํแหน่งกรรมการเมือพน้จากตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอนื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก

บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนไดโ้ดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของ

กรรมการทีตนแทน 

การประชุมคณะกรรมการ 

 หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ เพอืประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ือหุ้นโดยรวม 

บริษทัให้ความสําคญัอย่างมากกบัความเป็นอิสระในการตดัสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบตัิหน้าทีดว้ยความ

ซือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยตระหนกัเสมอว่าเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ทาํหน้าทีในการ

นาํ การสังเกตการณ์ ปฏิบตัิงาน ให้คาํแนะนํา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกลชิ้ดเพือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 
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 กําหนดการประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  ปี 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทงัปี และแจง้

ให้กรรมการแต่ละคนรับทราบกาํหนดการดงักล่าว โดยกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเวลา 15.00 น. ของทุก

วนัจนัทร์ทีสามของเดือน 

เพือให้แน่ใจว่าเรืองสําคญัได้นําเข้าสู่ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่จะร่วมกนัพิจารณาเรืองทจีะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมและแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมในเวลาทีเหมาะสมตามขอ้กาํหนด อยา่งไรก็ตาม กรรมการมีความเป็นอิสระทีจะเสนอเรืองเขา้สู่ระเบียบ

วาระการประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหน้า 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั และในกรณีทีเป็นเรืองเร่งด่วนฉุกเฉิน

ในเหตุการณ์ทจีะมีผลกระทบต่อบริษทัทงัทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระทีจะเสนอเรืองพิจารณาหรือแจง้เพือทราบ

ในการพิจารณาเรืองอนืๆ ไดใ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษทั (วิธีการพิจารณาเรืองทจีะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระ

การประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเรืองเข้าสู่ทีประชุมได้ดงักล่าวมีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษัทว่าด้วย

คณะกรรมการบริษทัและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั) 

ระเบียบวาระการประชุมกาํหนดเป็นหมวดหมู่และดาํเนินการประชุมตามลาํดบัอย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ เรือง

ทีประธานแจง้ใหท้ีประชุมทราบ เรืองสืบเนืองจากการประชุมครังก่อน เรืองเสนอเพือพิจารณา เรืองเสนอเพือทราบ และ

เรืองอืนๆ (ถา้มี) รวมทงักาํหนดเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการประจาํในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

ระเบียบวาระประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซึงรวมถึงการกําหนดการรายงาน การ

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือนและรายงานความก้าวหน้าของโครงการทีบริษทัเขา้ลงทุนทีกาํหนดเป็นรายงาน

เสนอคณะกรรมการบริษทัเพือทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบจดัส่งให้กรรมการแต่ละคน

ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา  สัปดาห์ เพือให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการ

สามารถสอบถามขอ้มูลเพิมเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และสาํนกังานเลขานุการบริษทัได ้สาํหรับคณะกรรมการชุดย่อย

สามารถสอบถามขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัภารกิจเพมิเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละผา่นทางเลขานุการคณะกรรมการชุด

ยอ่ยแต่ละคณะ 

 บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม 

- ประธานกรรมการ เป็นผูน้าํประชุม จดัสรรเวลาให้กรรมการไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่าง

เพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทวัถึง ส่งเสริมและกระตุ ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นอยา่งรอบดา้นและทวัถึง และสรุปมติทีประชุม 

- กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลทีฝ่ายบริหารจดัทาํเสนอ และขอ้มูลเพิมเติมที

เกียวขอ้งและจาํเป็นอนืๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจยัเสียง ทงัต่อบริษทัต่อ

ผูมี้ส่วนได้เสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพือให้ได้มติจากทีประชุมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน อุทิศเวลาและความรู้

ความสามารถอยา่งเต็มทีใหก้บัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทใีนฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบยีน 

- ฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลทีเกียวข้องและจาํเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพือ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และนาํเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหน้า เพือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอทีจะ
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ศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้อยา่งเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษทั และใหข้อ้มูลหรือชีแจงเพิมเติมในประเด็น

ทีมีการซกัถามในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงานเขา้ร่วมประชุม รวมทงั

เชิญผูบ้ริหารอืนทีเกียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพือร่วมชีแจงรายละเอียดเฉพาะเรือง 

- บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริษทัจดัเตรียมอุปกรณ์และสิงอาํนวยความ

สะดวก สาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ และคาํนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่ายอยา่งรอบคอบระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉลียครังละประมาณ 1 ชวัโมงครึงถึง 2 ชวัโมง 

- การดําเนินการประชุม โดยทวัไปในการพิจารณาเรืองแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอความ

เป็นมา หลกัการและเหตุผล ความจาํเป็น คาํชีแจง ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง เพอืประกอบการตดัสินใจและขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร

หลงัจากนันประธานกรรมการจะให้เวลาทีประชุมอภิปรายประเด็นทีเกียวข้องจนครบถ้วนและทวัถึง มีการกระตุ้นให้

กรรมการทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น และซกัถามประเด็นสาํคญั เพือให้ฝ่ายบริหารชีแจงเพิมเติม ก่อนทาํการตดัสินใจ

สรุปมติทีประชุม 

- กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั (อา้งอิงการมีส่วนไดเ้สีย

จากรายงานทกีรรมการและผบู้ ริหารแจง้การมีส่วนไดเ้สียของตน และผูที้เกียวขอ้งไวท้ีเลขานุการบริษทั) และไดม้ีการถือ

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในเรืองดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัมาโดยตลอด 

- การพจิารณารายการทเีกยีวโยงกนัและรายการทีมีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะคาํนึงถึง

ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั มีการพิจารณาความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบไดก้บั

การเขา้ทาํรายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทวัไป และใหค้วามสาํคญักบัขนัตอนการดาํเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดทเีกียวขอ้ง 

- เลขานุการบริษัท  มีหน้าทีให้คาํแนะนาํเบืองต้นแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั เพือให้การ

ปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้กาํหนดต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มูล

การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์และรายการทีเกียวโยงกนั รวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ทดีี 

 การจัดทําและจัดเกบ็รายงานการประชุม 

- สํานักงานเลขานุการบริษัท  รับผิดชอบการจดบนัทึก จัดทาํและเก็บรักษารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

- รายงานการประชุม จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีสาระสําคัญครบถ้วน อาทิ วนัเวลาเริมและเลิก

ประชุม สถานทีประชุม ชือกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ประชุม ชือกรรมการทีไม่มาประชุม สรุปสาระสําคญัของเรืองที

เสนอต่อทีประชุม สรุปประเด็นสาํคญัทีมีการอภิปราย ความเห็นและขอ้สังเกตของกรรมการและมติทีประชุม พร้อมทงัมี

การลงชือผูบ้นัทึกและประธานทีประชุม การจดัทาํร่างรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วนัหลงัวนั

ประชุม และนาํเสนอกรรมการทุกคนเพือพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง และหากไม่มีการแจง้แก้ไขเพิมเติมภายในระยะเวลา 7 วนั 

ใหถื้อว่ารายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไดร้ับการพจิารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทัและนาํเสนอประธานทีประชุม



         ส่วนที 2 การจดัการและกาํกบัดูแลกิจการ 
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เพือลงนามรับรอง ก่อนจดัส่งสาํเนาให้กรรมการทุกคนเพือใช้เป็นเอกสารอา้งอิง นอกจากนี ยงัไดน้าํรายงานทีได้รับการ

รับรองแลว้บรรจุไวเ้ป็นระเบยีบวาระเพือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวต่อไปดว้ย 

- การถ่ายทอดมติทีประชุม เลขานุการบริษทัแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไปยงัหน่วยงานทเีกียวขอ้งเพือรับทราบ และ/หรือดาํเนินการและมีการติดตามการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม จาํนวน 14 ครัง  โดยในการประชุมครังที 14 มีการประชุม

ระหว่างกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย ก่อนเริมการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัทงัคณะ 

- คณะกรรมการชุดย่อย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จาํนวน 7 ครัง โดยเป็นการประชุมทีมีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม 

จาํนวน 7 ครังและเป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

บริหารเขา้ร่วมจาํนวน 1 ครัง 

 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีการประชุม จาํนวน 4 ครัง 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสียง ประชุมร่วมกนั จาํนวน 1 ครัง 

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จาํนวน 8 ครัง 

 คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน มีการประชุม จาํนวน 9 ครัง 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม มีการประชุม จาํนวน 3 ครัง 

- คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

 คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 8 ครัง  

ทงันี การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการถือเป็นหน้าทีทีกรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมทุกครัง เวน้

แต่มีภารกิจสําคญัและจาํเป็นเร่งด่วนอยา่งยิงสามารถลาการประชุมได ้ อย่างไรก็ตาม กรรมการรายดงักล่าวสามารถแจง้

ความเห็นในเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหล่้วงหน้าก่อนการประชุมได ้โดยในปี  กรรมการทุก

ท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมตลอดทงัปี และมีค่าเฉลียการเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทงัคณะทีร้อยละ 96.63 
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การเปลยีนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2561 

วันที 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

 นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการอสิระ 

วันที 6 เมษายน 2561 

 นางสาวประภา ปูรณโชติ พน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เนืองจากครบวาระ 

 นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส พน้จากตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม เนืองจากครบวาระ 

 นายวิฑูรย ์กุลเจริญวิรัตน์ พน้จากตาํแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

ค่าตอบแทนและกรรมการกลนักรองการลงทุน เนืองจากลาออก 

 นายรัตนชยั นามวงศ ์และนางเปรมฤทยั วินยัแพทยไ์ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการอิสระ 

วันที 1 พฤษภาคม 2561 

 นายวบิูลย ์ฤกษศ์ิระทยั พน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการกลนักรองการ

ลงทุนเนืองจากลาออก 

 นายสุชาลี สุมามาลย ์ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ และไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
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 นายบุญญนิตย ์วงศร์ักมิตร ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการ และไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการบริหารความเสียง 

และกรรมการกลนักรองการลงทุน 

 นายชวน ศิรินนัทพ์ร ไดรั้บเลือกตงัเป็นประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

 นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบ 

 นายรัตนชยั นามวงศ ์ไดร้ับแต่งตงัเป็นกรรมการกลนักรองการลงทุน 

 นางเปรมฤทยั วนิยัแพทย ์ไดร้ับแต่งตงัเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

วันที 1 ตุลาคม 2561 

 นายถาวร งามกนกวรรณ พน้จากตาํแหน่งกรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกลนักรองการลงทุน เนืองจากลาออก 

 นายสืบพงษ ์บูรณศิรินทร์ ไดร้ับเลือกตงัเป็นกรรมการ และไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลนักรองการลงทุน 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ทแีต่งตงัขึนในปี 2561 มีรายละเอียด ดงันี  

กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ /  

 นายพฤหสั วงศ์ธเนศ /  

 นายเริงชยั คงทอง /  

 นายบุญทว ี กงัวานกิจ /  

 นายบุญชยั  จรญัวรพรรณ /  

 นายสืบพงษ ์ บูรณศิรินทร์ /  

 นายอดุลย ์ พิทกัษช์าติวงศ ์ /  

 นางบญุบนัดาล ยวุนะศิริ /  

 นายสมนึก จินดาทรัพย ์ /  

หมายเหตุ   

(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนครังทีกรรมการเขา้ประชุม   

(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนครังทีมีการประชุมในช่วงทีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง 

( )    นางบุญบนัดาล ยวุนะศิริ และนายสมนึก จินดาทรัพย ์พน้จากตาํแหน่งเมือวนัที 30 มีนาคม 2561 

( )    นายอดลุย ์พิทกัษช์าติวงศ ์และนายสืบพงษ ์บูรณศิรินทร์ เขา้รับตาํแหน่งเมือวนัที 2 ตุลาคม 2560 

( )    นายอดุลย ์พิทกัษช์าติวงศ ์และนายสืบพงษ ์บูรณศิรินทร์ พน้จากตาํแหน่งเมือวนัที 1 ตุลาคม 2561 

( )    นายเริงชยั คงทอง และนายบุญทว ีกงัวานกิจ เขา้รับตาํแหน่งเมือวนัที 25 ตุลาคม 2561 
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8.2 ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไวแ้ยกจากกนัอย่าง

ชดัเจน กล่าวโดยสรุปคือ 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหน้าทีกาํหนดนโยบายและติดตามการปฎิบติัของฝ่ายบริหาร (รายละเอียด

ปรากฎในหวัขอ้คณะกรรมการบริษทั 

 ฝ่ายบริหาร มีอาํนาจหนา้ทีในการนาํนโยบายไปฎิบติัและรายงานผลการปฎิบตัิต่อคณะกรรมการบริษทั 

ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทคือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีอาํนาจในการบริหารงาน

ประจาํไดแ้ก่ 

 บงัคบับญัชาผูป้ฎิบติังานทกุระดบัของบริษทั 

 จา้ง บรรจุ แต่งตงั เลือนตาํแหน่ง อนุมตัิการลาออก ลงโทษทางวินยั โอนยา้ย มอบหมาย เปลียนแปลง 

ตาํแหน่ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง เลือนหรือปรับค่าจา้งผูป้ฎิบติังานทุกระดบั เวน้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึนไปที

เป็นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั 

 กาํหนดเงือนไขในการทาํงาน ขอ้บงัคบัการทาํงานและหนา้ทีความรับผิดชอบของผูป้ฎิบติังานระดบัต่างๆ

ออกคาํสงัหรือประกาศกาํหนดวธีิการบริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทั

หรือมติคณะกรรมการบริษทั 

 กาํกบัดูแลการปฎิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริษทั และอาํนาจในการวนิิจฉยัชีขาดกรณีมีปัญหาในการ

ปฏิบติังาน 

 จดัแบ่งส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อํานาจกระทําการแทนและผกูพนับริษัทในกิจการทีเกยีวกบับุคคลภายนอก 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจกระทาํแทนและผกูพนับริษทัในกิจการทีเกียวกบับุคคลภายนอกได ้ยกเวน้ใน

รายการทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

หรือบริษทัย่อยจะกระทาํไดต่้อเมือไดรั้บอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย

เท่านนั เพอืการนีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอาํนาจให้บุคคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้เวน้แต่กิจการอนัจะ

เป็นพนัธะผกูพนับริษทัในฐานะผูกู้ ้ผูซื้อ หรือผูว่้าจา้งทาํของ ซึงอาจดาํเนินงานเป็นมูลค่าเกิดกวา่ 30 ลา้นบาท 

สําหรับนิติกรรมทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระทาํโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทั หรือมติของคณะกรรมการ

บริษทัยอ่มไม่ผกูพนับริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะใหส้ตัยาบนั 

กรณีทีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้ หรือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ว่าง

ลงให้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามลาํดบัทีคณะกรรมการบริษทักําหนดเป็นผูรั้กษาการแทน โดยให้มีอาํนาจหน้าที

เช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อาํนาจหนา้ทขีองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

บริษทั 
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อํานาจในการอนมุัติจัดซือจัดจ้างและการบริจาคเพือสาธารณกุศล 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดอาํนาจในการอนุมตัิการจดัซือจดัจา้งและการบริจาคเพือสาธารณกุศลไวด้งันี 

การจัดซือจัดจ้าง ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ

1. การจดัซือจดัจา้งในวงเงินครงัละไม่เกิน 30 ลา้นบาท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. การจดัซือจดัจา้งในวงเงินครงัละเกินกวา่ 30 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทั 

การบริจาคเงนิเพือสาธารณกุศล ผู้มีอาํนาจอนุมัต ิ

1. การบริจาคเพือสาธารณกศุลในวงเงินครังละไม่เกิน 300,000 บาท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. การบริจาคเพือสาธารณกศุลในวงเงินเกินกวา่ครังละ 300,000 บาท แตไ่ม่เกิน 500,000 บาท ประธานกรรมการ 

3. การบริจาคเพือสาธารณกศุลในวงเงินครงัละเกินกวา่ 500,000 บาท คณะกรรมการบริษทั 

การบริหารงานของบริษัท 

แบ่งเป็น 5  สายงาน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์        

สายงานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร 

ทงันี โดยสายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์ และสายงานการเงิน มี

ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองคก์ร มีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานทีสังกดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และสาํนกังานเลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย  

1. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ผูบ้ริหารสูงสุด) 

2. นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  

3. นายรฦก สตัยาภรณ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

5. นางสุนี รัชตมุทธา   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน) 

6. นายประยุทธ ธงสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 

7. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

8. นายศกัดิชยั ศรีเพชร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน์  ผูอ้าํนวยกาฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกาํกบัและวิเคราะหบ์ญัชี 

10. นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี และบญัชีแยกประเภท 
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11. นางสาวสุวรรณี ศิริสจัจวฒัน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประกอบดว้ย 

1. นายบุญชยั จรญัวรพรรณ  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายพยตั ชินวไิล รองกรรมการผูจ้ดัการ                                                                      

3. นายเขมชาติ สถิตถต์นัติเวช  ผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ 

4. นางฉตัรสุรี ธรรมกลุกระจ่าง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

5. นายธนบดี ประทุมรัตน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

6. นางสาวทศัน์วรรณ ณ บางชา้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

 

โครงสร้างการจัดการ 
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8.3 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท  

เลขานุการคณะกรรมการ 

เลขานุการคณะกรรมการ โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รับแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัให้ทาํหน้า

เลขานุการคณะกรรมการโดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สังกดัสํานกังานเลขานุการบริษทั รับผิดชอบงานประชุม

งานอาํนวยการ และการประสานงานกิจการต่างๆของคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าทีรับผิดชอบตามข้อกําหนดแห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงัให้มีหน้าทีรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํเบืองตน้ด้านกฎหมาย 

และกฎเกณฑต่์างๆทีเกียวขอ้ง การดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัย่อย คณะกรรมการ

ชุดย่อยของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้ และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั เพือให้การประชุมและการดาํเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั การประสานงานให้มีการ

ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ และมติทีประชุมผูถ้ือหุ้น การดูแลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกับสิทธิของผูถื้อหุ้น การดูแล

เปิดเผยขอ้มูล การรายงานสารสนเทศ และการจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทั รวมถึงการจดัทาํและเก็บรักษา

เอกสารสําคญัต่างๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็น

ตน้ ทงันี เพือส่งเสริมการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัจด

ทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกําหนด ข้อบงัคับบริษัทระเบียบบริษัท 

นโยบายบริษทั ระเบยีบและขอ้พึงปฏิบติัต่างๆของหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง รวมทงั ขอ้กาํหนดแห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากนี เลขานุการบริษทัยงัมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยมีหน้าทีส่งเสริม

การปฏิบตัิหนา้ทีของกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทงัรับผิดชอบงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

ผา่นทางส่วนกาํกบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์(Compliance) สงักดัสาํนกังานเลขานุการบริษทั 

นายสมหมาย ภูษณชาคร ผูอ้าํนวยการสํานักงาน อาวุโส สํานักงานเลขานุการบริษทั ได้รับแต่งตงัโดย

คณะกรรมการในการประชุมครังที 1/2559 เมือวนัที 18 มกราคม 2559 ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ตงัแต่วนัที 19 

มกราคม 2559 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

นโยบายและหลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ของกลุ่มบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืจูงใจและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพ รวมทงัดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรทีมี

คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ทีเหมาะสมและเอือประโยชน์ต่อความสาํเร็จในการประกอบกิจการของ

กลุ่มบริษทั  โดยมีหลกัเกณฑ ์วธีิการ และกระบวนการทีชดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะทีเป็นปัจจุบนัทีสุด 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษทั  โดยจะพิจารณาความเชือมโยงกบัเป้าหมาย ผลประกอบการ
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ของกลุ่มบริษทั ตามระดบัความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายและอยู่ในลกัษณะทีเปรียบเทียบไดก้บัมาตรฐานหรือระดบัที

ปฏิบติัอยูใ่นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนัตงัแต่ปี 2548 เป็นตน้มา 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงไดรั้บแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณา

แนวทางกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  และเสนอขออนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทน 

ดงันี 

1. ค่าตอบแทนประจํา 

1.1 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 จ่ายคงทีร้อยละ 75 

และส่วนที 2 จ่ายเมือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการไดร้ับค่าเบียประชุมเพิมขึนจากทีกรรมการอืน

ไดรั้บร้อยละ 25 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย กาํหนดให้จ่ายเป็นรายครังเมือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

ใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าเบียประชุมเพิมขึนจากทีกรรมการอืนไดรั้บร้อยละ 25 

2. โบนัส  

จดัสรรตามระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง และตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ทงันีหากช่วงเวลาใดมีการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษทัมากกว่า 1 บริษทั ใหไ้ดรั้บโบนสัจากบริษทัทีจดัสรรโบนสัมากกว่าสาํหรับระยะเวลา

นนั และให้ประธานกรรมการไดรั้บโบนสัเพิมขึนจากทีกรรมการอืนไดรั้บร้อยละ 25 

3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน 

ทงัทีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน - ไม่มี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 ทีได้รับอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกัด (มหาชน) 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดร้ับในอตัรา 50,000 บาทต่อ

เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน 

 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยประธานกรรมการไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท

ต่อครงั และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาทต่อครัง ทงันี คณะกรรมการชุดย่อยมีจาํนวน 5 คณะ

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิ

บาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  

 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อ

เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาทต่อเดือน 

ในส่วนของผูบ้ริหารทีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนัสในฐานะ

กรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด โดยผ่านการพิจารณาและกลนักรองจาก

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานทีไดต้กลงร่วมกนัไวล่้วงหน้าแต่ละปี 

ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพอืพิจารณาอนุมตัิ ทงันี ในระหวา่งการประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร

ระดับสูง ไม่มีผูมี้ส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึงคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจง้ผลการพจิารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ เพือใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานให้ดียิงขึน 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จํากดั (มหาชน)  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ลําดับ กรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและ

กําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

กลนักรองการลงทุน 

คณะกรรมการ         

ธรรมาธิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

โบนัสกรรมการปี 

2560
/1

 

รวม                

(บาท) 

1.  นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์
/2/3

 600,000    270,000  1,500,000 2,370,000 

2. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
/3/4

 480,000 240,000    72,000 887,670 1,679,670 

3. นายสมคัร เชาวภานนัท์
/3/5

 480,000   120,000   1,200,000 1,800,000 

4. นางศิริพร เหลืองนวล
/4/5

 470,000 192,000     887,670 1,549,670 

5. นายสมบูรณ์ หน่อแกว้
/4/5

 390,000 168,000      558,000 

6. นายวีระศกัดิ พงึรัศมี
/4/5

 480,000   96,000   1,200,000 1,776,000 

7. นางเปรมฤทยั วินยัแพทย์
/4/5

 360,000     72,000  432,000 

8. นายรัตนชยั นามวงศ์
/4/5

 360,000    144,000   504,000 

9. นายชวน ศิรินนัทพ์ร
/3/4

 460,000  222,000   90,000 1,200,000 1,972,000 

10. นายสุชาลี สุมามาลย์
/4

 320,000  120,000     440,000 

11. นายบญุญนิตย ์วงศรั์กมิตร
/4

 320,000   72,000 168,000   560,000 

12. นายสืบพงษ ์บูรณศิรินทร์
/4

 120,000  72,000  48,000   240,000 

13. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ
/6

 -      1,200,000 1,200,000 

14. นางสาวประภา ปูรณโชติ
/4/5

 110,000 24,000     1,200,000 1,334,000 

15. นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส
/4/5

 120,000      1,200,000 1,320,000 
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ลําดับ กรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและ

กําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง 

คณะกรรมการ

กลนักรองการลงทุน 

คณะกรรมการ         

ธรรมาธิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

โบนัสกรรมการปี 

2560
/1

 

รวม                

(บาท) 

16. นายวิฑูรย ์กุลเจริญวิรัตน์
/3/4

 120,000  60,000  24,000  1,200,000 1,404,000 

17. นายวิบูลย ์ฤกษศิ์ระทยั
/4

 160,000    24,000  302,470 486,470 

18. นายถาวร งามกนกวรรณ
/4

 350,000  120,000  168,000  887,670 1,525,670 

 รวมทังสิน 5,700,000 624,000 594,000 288,000 846,000 234,000 12,865,480 21,151,480 

หมายเหต ุ

/  โบนสักรรมการปี 2560 ซึงจ่ายในเดือนเมษายน 2561 ตามมติทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561 เมือวนัที 5 เมษายน 2561 

/  ประธานกรรมการบริษทั 

/  ประธานกรรมการชุดย่อย 

/  กรรมการชุดยอ่ย 

/  กรรมการอิสระ 

/  กรรมการทเีป็นผูบ้ริหาร 
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หน่วย:บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทประจําปี 2561 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงิน 

เงินเดือน 5 34.56 

โบนัส 5 21.24 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 5 3.00 

ผลประโยชน์อืนๆ  ไม่มี ไม่มี 

รวม 5 58.80 

หมายเหตุ   

คา่ตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั หมายถึง คา่ตอบแทนผูบ้ริหารสีรายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ.44/2556 

 

หน่วย:บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ประจําปี 2561 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงินเดือน 207 248.83 

โบนัส 207 122.17 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 207 21.26 

ผลประโยชน์อืนๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 207 392.26 

หมายเหตุ   

1. คา่ตอบแทนพนกังานของบริษทั ไม่นบัรวมผูบ้ริหารสีรายแรกตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ.44/2556 

2. คา่ตอบแทนพนกังานบริษทัยอ่ย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั และเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2561 

หน่วย:บาท 

กรรมการ เบียประชุม โบนัสกรรมการปี 2560/1 รวม 

นายรัมย ์ เหราปัตย ์ 480,000.00 813,698.63 1,293,698.63 

นางศิริพร เหลืองนวล 0.00 220,000.00 220,000.00 

นายธงรบ  ด่านอาํไพ 0.00 220,000.00 220,000.00 

นายวิวฒัน ์ ชาญเชิงพานิช 0.00 660,602.74 660,602.74 

นายอธิปัตย ์ บาํรุง 0.00 60,273.97 60,273.97 

นายถาวร งามกนกวรรณ 0.00 220,000.00 220,000.00 

นายสืบพงษ ์ บูรณศิริ 288,000.00 219,397.26 507,397.26 

นายวิชยั สิมะธมันนัท ์ 0.00 443,616.44 443,616.44 

นายอดุลย ์ พิทกัษช์าติวงศ ์ 288,000.00 219,397.26 507,397.26 

นางบญุบนัดาล ยวุนะศิริ 96,000.00 819,726.03 915,726.03 

นายพฤหสั วงศ์ธเนศ 384,000 660,000.00 1,044,000.00 

นายบุญทว ี กงัวานกิจ 96,000.00 0.00 96,000.00 

นายเริงชยั คงทอง 96,000 0.00 96,000.00 

นายสมนึก จินดาทรัพย์/2 0.00 880,000.00 880,000.00 

นายนิมิตร เลก็เจริญสุข/2 0.00 880,000.00 880,000.00 

รวม 1,728,000.00 6,316,712.33 8,044,712.33 

หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2560 ซึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2561 ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมือวนัที 30 มีนาคม 2561 

 /2  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปี 2561  มีการเปลียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ดงันี 

 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ 

ลาออกจากการเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561  

 นายอดุลย์ พทัิกษ์ชาติวงศ์ 

ลาออกจากการเป็นกรรมการตงัแต่วนัที  ตุลาคม 2561 

 นางบุญบันดาล ยุวะศิริ 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตงัแต่วนัที 31 มีนาคม 2561 

 นายสมนึก จินดาทรัพย์ 

พน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระ ตงัแต่วนัที 31 มีนาคม 2561 

 นายเริงชัย คงทอง  

 ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที  ตุลาคม 2561 

 นายบุญทว ีกงัวานกิจ  

 ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 2561 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2561 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงิน 

ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ /1 1.728 

โบนัสปี 2560 3 6.317 

รวม   8.045 

หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีจาํนวนทงัสิน 5 คน ในระหวา่งปีมกีรรมการลาออกจาํนวน 2 คนและเขา้รับ

ตาํแหน่งใหม่จาํนวน 2 คน กรรมการพน้ตาํแหน่งจาํนวน 2 คน และกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนประจาํ ซึงเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดไว ้

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2561 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงิน 

เงินเดือน 3 5.836 

โบนัส 3 2.869 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 3 0.584 

รวม 3 9.289 

 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2561 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงิน 

เงินเดือน 64 36.095 

โบนัส 64 17.863 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ 64 2.955 

อืนๆ  (ถ้ามี) - - 

รวม 64 56.913 
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บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษัท ราชบุรี

พลงังาน จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากดั และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากดั 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเหล่านีไดร้ับแต่งตงัจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี       

โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน  

8.5 บุคลากร  

 จํานวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง มีพนกังานและลูกจา้งทงัสิน 212 คน แบ่งไดด้งันี 

1.1  สายงานพฒันาธุรกิจ จาํนวน 26 คน 

1.2  สายงานพฒันาโครงการ จาํนวน 36 คน 

1.3  สายงานบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 34 คน 

1.4  สายงานการเงิน จาํนวน 41 คน 

1.5 สายงานบริหารองคก์ร จาํนวน 44 คน 

1.6 อนืๆ จาํนวน 31 คน 

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีพนกังานและลูกจา้งทงัสิน 64 คน แบ่งไดด้งันี 

2.1 กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 6 คน 

2.2 กลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรม 25 คน 

2.3 กลุ่มงานบริการ จาํนวน 22 คน 

2.4 กลุ่มงานสือสารองคก์ร จาํนวน 11 คน 

นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษ ัทมีนโยบายและหลักเกณ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้อยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเกียวกบัการบริหารจดัการระบบค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ สาํหรับพนกังานอยา่ง

เป็นธรรม ตามความเหมาะสมของตาํแหน่ง หน้าท ีความรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ทงัใน

ระยะสนัและระยะยาว การกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความสาํคญัของค่างาน ควบคู่ไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และอตัราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยงิในธุรกิจประเภทเดียวกนั เพือให้ค่าตอบแทนของบริษทั

อยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัไดแ้ละสามารถจูงใจผูท้ีมีความรู้ความสามารถไวก้บับริษทั โดยบริษทัจะทาํการสาํรวจอตัรา

ค่าจา้งในตลาดแรงงานอย่างสมาํเสมอเป็นประจาํทุกปี และจะนาํผลการสาํรวจมาใชใ้นการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างค่าจา้งให้มีความสมเหตุสมผลทุก  ปี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการทรัพยากร

บุคคล และกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามลาํดบั เพือให้บุคลากรของบริษทัมนัใจไดว่้า

ค่าตอบแทนทไีดรั้บมีความเหมาะสม และเป็นธรรม  
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สาํหรับการกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานแรกเขา้ทียงัไม่มีประสบการณ์ อตัราค่าจ้างแรกเขา้จะเป็นไปตาม

โครงสร้างค่าจา้งของบริษทัเทียบเคียงกบัธุรกิจเดียวกนัในตลาดแรงงานซึงจะมีการสํารวจเป็นประจาํทุก 3 ปี  สาํหรับ

พนักงานแรกเข้าทีมีประสบการณ์ จะไดรั้บพิจารณาค่าตอบแทนตามประสบการณ์ เฉพาะทีตรงกบัตาํแหน่งงานนันๆ  

ร่วมกบัระยะเวลาของประสบการณ์ทาํงาน และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของบคุลากรภายในบริษทัทีมีสถานะและตาํแหน่ง

เดียวกนั รวมทงัพิจารณาถึงเหตุผลความจาํเป็นของบริษทัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจ

ของบริษทัร่วมดว้ย 

ทงันี การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และโบนสั ซึงจะ

ผนัแปรตามตาํแหน่งงาน และผลการปฎิบติังานในแต่ละปีของแต่ละบุคคล ค่าทาํงานล่วงเวลาตามทีกฏหมายกาํหนด และ

ค่าใชจ่้ายเดินทางในกรณีมีการเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานที และทีไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการต่างๆ  

สวัสดิการพนักงาน 

เพอืใหพ้นกังานมีหลกัประกนัทีดี มีความมนัคง มนัใจ และพร้อมอุทิศตนใหก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานทีดีทีสุด

ตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษัทได้จ ัดสว ัสดิการต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด และจัดสวัสดิการเพิมเติม

นอกเหนือจากทกีฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ สวสัดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภยั สวสัดิการเกียวกบัการประกนัชีวิตและ

ประกนัอุบติัเหตุ สวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล สวสัดิการเกียวกบัการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการทนัตกรรม 

สายตา และวคัซีนป้องกนัโรค สวสัดิการเงินกูก้รณีจาํเป็น สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม สวสัดิการเพือทีอยู่อาศยั 

สวสัดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวสัดิการเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ ทงันี เกณฑ์ในการกาํหนดสวสัดิการ

ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและคําสังทีเกียวข้องในเรืองนันๆ สําหรับการจัดสวสัดิการเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ มี

วตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมันคงในชีวิตให้แก่พนักงานทงัในระยะสันและระยะยาวหลงั

เกษียณอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดใ้ห้สิทธิพนกังานในการเขา้เป็นสมาชิก “กองทุนสํารองเลียงชีพพนกังานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และสามารถเลือกสะสมเงินออมไดใ้นอตัราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษทัร่วม

สมทบให้ในอตัราก้าวหน้าร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผนัไปตามอายุงาน ซึงพนักงานสามารถเปลียนแปลง

สดัส่วนการลงทุน “Employee’s Choice” เพอืให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงกบัความต้องการของแต่ละบุคคล 

ค่าตอบแทนรวมประจาํปี 2561 ของบริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นดงันี 

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 513.52  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  75.26  

บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 3.17  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 6.17  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั   126.14  

รวม 724.26  
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในปี 2561 การบริหารทรัพยากรบุคคลยงัคงใหค้วามสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนือง โดยนาํระบบ

การพฒันาบุคลากรทเีริมดาํเนินการในปี 2560 มาขบัเคลือนโอกาสในการกา้วหนา้ของพนกังานใหช้ดัเจนยิงขึน 

นบัจากทีบริษทัไดมี้การจดัทาํระบบพฒันาทรัพยากรบุคคล (Career Development Roadmap) ให้สอดคลอ้งกับ

กลุ่มงาน (Job Family and Job Group) ต่างๆ เพอืกาํหนดกรอบและแนวทางการพฒันาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ

ของผูป้ฏิบติังานให้เกิดความชดัเจนกบัโอกาสความกา้วหน้า (Career Path) ของผูป้ฏิบตัิงานตามกลุ่มงานนนัๆ ในปี 2561 

บริษทัไดม้ีการขบัเคลือนเรืองนีอย่างเขม้ขน้ เริมจากการสือสารกบัพนกังานทุกระดบัชัน เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจใน

ระบบดังกล่าวอย่างทัวถึง โดยบริษัทได้นําการจัดทาํระบบการสนทนาระหว่างผูบ้ ังคับบญัชากับผู ้ใต้บังคับบญัชา 

(Dialogue) มาใชภ้ายในองค์กรเพือมุ่งหวงัให้เกิดการสือสารระหว่างกนั และเกิดวฒันธรรมการสอนงาน (Coaching) ให้

เกิดขึนในองค์กรอย่างจริงจงั ซึงในเอกสารบนัทึกการสนทนา จะมีการระบุเรืองทีสําคญัต่างๆ อาทิ ความคาดหวงัในการ

กา้วหนา้ในสายอาชีพ แนวทางการพฒันาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนักงานและองค์กร การประเมินผล

การปฏิบติังาน และการติดตามการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนงานทีกาํหนดไว ้เป็นตน้ สาํหรับการพฒันาเพือใหค้วามรู้

และการฝึกอบรมหลกัสูตรทีสําคญัตามแผนงาน เพือความเป็นเลิศของบุคลากรทงัระดบัผูบ้ริหารและพนักงานทีจดัโดย

หน่วยงานภายในบริษทั และหน่วยงานหรือสถาบนัภายนอกทงัในและต่างประเทศ คิดเป็นอตัราร้อยละ 96.68 ของจาํนวน

บุคลากรทงัหมด โดยสรุปจาํนวนชวัโมงการอบรมเฉลีย/คน จาํแนกตามระดบั ดงันี 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวนชัวโมงเฉลยีเข้ารับการฝึกอบรม (ชัวโมง/คน/ปี) 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 93.54 

ผูบ้ริหารระดบักลาง (ผูอ้าํนวยการ) 74.46 

ผูบ้ริหารระดบัตน้ (ผูจ้ดัการ) 52.37 

พนกังาน 47.04 

8.6 การบริหารองค์กร 

บริษทัตระหนกัดีว่าการบริหารจดัการเพือพฒันาประสิทธิภาพภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง เป็นหวัใจหลกัใน

การเสริมสร้างสมรรถนะทีจาํเป็นขององค์กร ช่วยเพิมศกัยภาพขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียม

ความพร้อมดา้นบุคลากร เพือให้ก้าวทนัต่อการเปลียนแปลงของโลกาภิวตัน์ และการแข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต บริหาร

จดัการองค์กรให้สามารถรับมือต่อการเปลียนแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีทีเปลียนผ่านอย่างรวดเร็ว (Disruptive 

Technology) ทีอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการลงทุน เป็นทียอมรับกนัในปัจจุบนัว่าการธํารงความสามารถในการ

ดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการองค์กรให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ธุรกิจและวิสัยทศัน์องค์กรทีได้กาํหนดไวจ้ะเป็นปัจจยั

สาํคญัทช่ีวยขบัเคลือนองคก์รสู่ความสาํเร็จไดอ้ยา่งยงัยนืภายใตเ้สาหลกั 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม 
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ในปี 2561 ทผีา่นมา บริษทัไดท้บทวนแผนกลยุทธ์ซึงนอกเหนือจากการรักษาประสิทธิภาพทีดีของสินทรัพยที์

มีอยูแ่ลว้ยงัมีความพยายามทีจะผลกัดนัใหเ้กิดธุรกิจใหม่ๆ ทีจะเพมิมูลค่าใหแ้ก่องคก์รโดยรวม และไดมุ่้งเน้นการขบัเคลือน

องคก์รตามยทุธศาสตร์การดาํเนินธุรกิจ การปรับปรุงพฒันางาน และการบริหารจดัการทีมีทรัพยากรบุคคลเป็นศูนยก์ลาง 

สรุปการดาํเนินการทสีาํคญัดงันี 

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2561 บริษทัไดท้บทวนค่านิยมองคก์รเพือขบัเคลือน

ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์รทโีดดเด่นของบริษทั โดยใชก้ระบวนการพฒันาทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั

ทวัทงัองค์กรผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ แลว้นําข้อมูลทีได้จากเครืองมือ

เหล่านีมาทาํการวิเคราะห์และประยกุตใ์หส้อดรับกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ ตอบสนองต่อเป้าหมายธุรกิจและภารกิจ

ขององค์กร รวมทงัศึกษาเปรียบเทียบกบัองค์กรชนันาํต่างๆ ทาํใหเ้กิดเป็นค่านิยมองคก์ร 3 ดา้น คือ Power of Professional 

(พลงัแห่งความเป็นมืออาชีพทีมุ่งหวงัให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ

สังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย) Power ofInnovation (พลงัแห่งนวตักรรมความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตวัและพร้อมรับการ

เปลียนแปลงของเทคโนโลย)ี และ Power of Teamwork (พลงัแห่งทีม ส่งเสริมขบัเคลือนการบูรณาการและความร่วมมือนาํ 

ไปสู่การเป็นพนัธมิตรทีแข็งแกร่ง) จากนนัไดสื้อสารค่านิยมองค์กรเหล่านีผ่านสือภายในและกิจกรรมต่างๆ เพือสร้างและ

ตอกยาํการรับรู้ของบคุลากรทุกระดบัในองคก์ร โดยในปีต่อๆ ไปบริษทัมีแผนจะขบัเคลือนค่านิยมในแต่ละดา้นต่อเนืองไป 

เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รทแีข็งแกร่งไดอ้ยา่งสมบูรณ์ต่อไป 

 

2. การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรทีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) เพือสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ในปีทีผ่านมามีการกําหนด 3 แผนงานหลกัเป็นกรอบในการปฏิบติัและ

ดาํเนินการดงันี 

- การกระจายกลยทุธ์สู่การปฏิบติั (Alignment of Strategy) กาํหนดให้ระดบัสายงานต่างๆ ลงไปถึงระดบั

ปฏิบตัิงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์กร ตอ้งกาํหนดเป้าหมายของสายงานและจดัทาํแผนการปฏิบติังานและกลยุทธ์ให้

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ขององค์กรยงิขึน โดยเฉพาะการกําหนดตวัชีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ในระดบับุคคลให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหน่วยงานในระดบัต่างๆ ขององค์กรตามลาํดบั ตวัชีวดัผลการปฏิบติังานมีความครอบคลุมทงัเชิง

คุณภาพและปริมาณทีมุ่งเนน้ทีความสาํเร็จของงานเป็นสาํคญั นอกจากนียงัไดจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงัเชิงกลยทุธ์ระยะยาว 5 ปี

ขึนใหม่ เพอืเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเนือง สามารถตอบสนองต่อการเติบโตและสอดคลอ้งกบัทิศทาง

ธุรกิจ 
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- การเสริมสร้างความสามารถองคก์รในอนาคต (Building Future Capabilities) บริษทัไดเ้ร่งดาํเนินการใน

การคดัเลือกสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Successors) และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัต้น (Talents) ตามแผนงานสรรหาผูสื้บทอด

ตาํแหน่งผูบ้ริหาร (Successor Development Plan) อย่างต่อเนืองเพือให้สอดคลอ้งกบัตาํแหน่ง อตัรา และช่วงเวลาการ

เกษียณอายุของผูบ้ริหารในระยะสันและระยะยาว รวมทงั ดาํเนินการพฒันาความพร้อมดา้นต่างๆ แก่บุคลากรทีจะขึนมา

ทดแทนตาํแหน่งหลกัทีบริษทัตอ้งการไดต้ามกาํหนดเวลาโดยนาํเครืองมือทีสาํคญัมาใชด้งันี 

- การนาํกระบวนการ Coaching มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รเพือสร้างและพฒันาความสามารถของบุคลากร

เป็นเครืองมือสาํหรับหวัหนา้งานทกุระดบัในการฝึกสอนและพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพอืบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และ

เพมิช่องทางในการสือสารโดยจดัใหม้ีระบบ Dialogue ประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 

- การปรับปรุงกระบวนการส่งพนักงานไปปฏิบติังานประจาํในต่างประเทศ (Upgrading Secondment 

Program) ให้มีช่วงเวลาการไปปฏิบติังานประจาํทีเหมาะสมและกําหนดเวลาชัดเจน โดยปรับปรุงระเบียบและคาํสังที

เกียวขอ้งของบริษทัให้สอดคลอ้งกนั เพือให้พนักงานทราบระยะเวลาทีแน่ชัดการไปปฏิบติัหน้าทีประจาํในต่างประเทศ

เพอืใหส้ามารถวางแผนการทาํงานและการใชชี้วิตไดอ้ยา่งสมดุล 

- การกาํหนดองคค์วามรู้ทีจาํเป็นสาํหรับคดัเลือกกรรมการบริษทั (Leadership Skill Matrix Development)

ไดก้าํหนดกลุ่มองคค์วามรู้ทีเป็นคุณสมบติัทีจาํเป็นในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทัควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรู้

ของกรรมการบริษทัเพอืเสริมสร้างประสิทธิภาพทีดียงิขึนในการกาํกบัดูแลกิจการ 

- การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรภายนอก โดยนาํระบบอิเลก็ทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชใ้นการสรรหาพนกังานใหม่ (E-recruitment) ซึงผูที้สนใจสามารถกรอกใบสมคัรงานออนไลน์ ขณะทีหน่วยงานภายใน

องคก์รทีตอ้งการอตัรากาํลงัสามารถคดักรองขอ้มูลของผูส้มคัร นดัหมายสมัภาษณ์ จดัส่งและตรวจสอบขอ้สอบคดัเลือกได้

ในระบบออนไลนซึ์งเป็นการเพิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการคดัเลือกและสรรหาบุคลากรใหก้บัองคก์ร 

- การสือสารและส่งเสริมความร่วมมือในการทาํงาน (Communication and Collaboration) บริษทัไดก้าํหนด

ความชดัเจนเกียวกบัหนา้ทคีวามรับผิดชอบของสายงานในโครงสร้างองคก์ร โดยจดัให้มีความชดัเจนในการรับส่งงานกนั

ระหวา่งสายงานเพือให้การทาํงานขา้มสายงานเป็นไปอยา่งราบรืนชดัเจนมีความต่อเนืองและมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

นอกจากนี บริษัทได้ดาํเนินการปรับปรุงกระบวนการสือสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Internal 

Communication Enhancement) ลดช่องว่างทางการสือสารระหว่างพนักงานกบัผูบ้ริหารระดบัสูง โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใชใ้นการสือสารภายในองคก์รเพือถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานบริษทั สามารถ

แลกเปลียนขอ้มูล สอบถามและแสดงความคิดเห็น ผ่านการสือสารแบบสองทางในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจดัประชุมใน

ระดบัต่างๆ ตงัแต่การประชุม Town Hall ระหว่างผูบ้ริหารสูงสุดกบัพนักงานในกลุ่มบริษทั ไปจนถึงการประชุมในระดบั

สายงานและหน่วยงาน การนําช่องทางการสือสารในรูปแบบของ Social media เข้ามาประยุกต์ใช้ในงาน ช่วยสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งพนักงานในองคก์ร การพฒันาปรับปรุงระบบอินทราเน็ต SharePoint เพือใชเ้ป็นสือกลางในการ

สือสารข้อมูลแบบสองทางระหว่างบริษทักับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน รวมทงัพฒันาระบบสารสนเทศด้าน

ทรัพยากรบุคคลเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพให้กบัการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล สามารถรองรับการวางแผนพฒันา

บุคลากรและการเสริมสร้างขีดความสามารถภายในองคก์รไดม้ากยงิขึน 
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3. การดําเนินงานเพือรักษาความผูกพันของพนักงานทีมีต่อองค์กร (Employee Engagement) บริษทัมีนโยบาย

ให้ทุกสายงานมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ โดยกาํหนดให้เป็นหนึงในตวัชีวดัผลการดาํเนินงานของสายงาน จดัให้มีการ

ปฏิบติังานแบบขา้มสายงาน (Cross-function project) เพอืใหพ้นกังานไดมี้การทาํงานร่วมกนัมากขึน เพิมประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล ส่งผลใหก้ารทาํงานระหว่างสายงานในองคก์รมีความต่อเนืองและสอดประสานกนัไดด้ียงิขึน 

4.  การจัดทําระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ (Career Development and Career Path Roadmap)

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการสือสารถ่ายทอดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์องคก์ร เป็นลาํดบัอยา่งต่อเนือง และปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรมชดัเจน ส่งผลต่อความเป็นธรรมในการค่าตอบแทนแก่พนกังาน 

นอกจากนี ยงัจดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพทกีาํหนดตามกลุ่มงานอย่างชดัเจน และสือสารให้พนกังานทุกระดบั

ไดรั้บรู้ ทงัยงักาํหนดแนวทางการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามแผนงานการฝึกอบรม Training Roadmap 

เพอืใหผู้ป้ฏิบติังานเพิมพูนสมรรถนะและศกัยภาพสอดคลอ้งกบัโอกาสและเส้นทางความกา้วหนา้ของผูป้ฏิบตัิงานตามกลุ่ม

งานอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารโดยส่งไปเขา้ร่วมหลกัสูตรทีสําคัญๆ อย่างสมาํเสมอ เพือ

ปรับเปลียนกระบวนทศัน์เกิดการเรียนรู้สิงใหม่ และเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ

ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ทดแทนผูบ้ริหารทีจะเกษียณอายตุ่อไป 

5. การจัดทําแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ในปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการ

ต่อเนืองจากปีทีผา่นมาทมีีการทบทวนและปรับปรุงแผนการจดัการภาวะวิกฤต และแผนการสือสารภาวะวิกฤต โดยในปีนี 

บริษทัไดด้าํเนินการศึกษาแผนรับมือเหตุฉุกเฉินของบริษทัและบริษทัตวัแทนในกลุ่มบริษทั เพือบูรณาการแผนทีเกียวเนือง

ทงัสามแผนกบัการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจทงัหมดเขา้ดว้ยกนั โดยจดัทาํเป็นแผนความต่อเนืองทางธุรกิจในระดบั

หน่วยงานเพือใชเ้ป็นกรอบและแนวทางปฏิบติัในการระงบั บรรเทาและจาํกดัความเสียหายจากผลกระทบทีอาจเกิดขึนจาก

เหตุสุดวิสัยทีจะส่งผลต่อความสามารถในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนืองและยงัยนื นอกจากนี บริษทัยงัมีการซักซ้อม

แผนงาน BCP เพอืทบทวนความสมบูรณ์และการพร้อมในการใชง้านของแผนกบัผูป้ฏิบตัิงานทุกคนทีเกียวขอ้งกบัแผนครบ

ถว้ยทุกหน่วยงาน ผ่าน Call-Tree และยงัมีการทดสอบและซกัซ้อมแผนงาน BCP โดยจาํลองสถานการณ์ภาวะวิกฤต โดย

จดัตงัศูนยส์ังการทีมีคณะกรรมการจดัการภาวะวิกฤตเขา้ร่วมทดสอบและซกัซ้อมในการใช้แผนบริหารความต่อเนืองทาง

ธุรกิจ เพือเตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมทงัทดสอบการใช้งานจริงของแผน และนํามาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการ

ปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับการเกิดเหตุภาวะวิกฤตต่อไป นอกจากนี บริษทัยงัไดก้าํหนดและ

จดัเตรียมความพร้อมของสถานทีทาํงานสาํรองเพือให้ธุรกิจยงัดาํเนินต่อเนืองไดอ้ยา่งยงัยนื 

6.  การพฒันาระบบจัดการความรู้ ในปี 2561 บริษทัไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเต็มรูปแบบเพือ

ใช้รองรับการจดัการองค์ความรู้ ซึงเป็นระบบเก็บขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต Knowledge Center SharePoint ชือว่า              

“V Space” ซึงสามารถรองรับรูปแบบการใชง้านของพนกังานทีมีพฤติกรรมในการทาํงานโดยใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีระบบ

ดิจิทลัมาอาํนวยความสะดวกยิงขึน รวมทงัรองรับการทาํงานของบุคลากรทีตอ้งเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานทีและทีถูก

ส่งไปปฏิบติัหน้าทียงัต่างประเทศ V Space พฒันาขึนเพือใช้เป็นระบบจดัเก็บขอ้มูลทีรวบรวมจากการถอดบทเรียน 

ประสบการณ์ความรู้ดา้นการทาํงานจากผูบ้ริหารและบุคลากรทีมีความเชียวชาญดา้นอุตสาหกรรมไฟฟ้าความรู้ดา้นการ

บริหารงานพฒันาโครงการต่างๆ ขอ้มูลความรู้และแนวโนม้ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นต่างๆ ต่อธุรกิจ ความรู้เรือง Disruptive 

Technology ความเคลือนไหวดา้นธุรกิจ Start-up ขอ้มูลดา้นการพฒันาอยา่งยงัยืน ตลอดจนขอ้มูลดา้นสิงแวดลอ้ม โดยองค์

ความรู้เหล่านีจะถูกเรียบเรียง รวบรวม และจดัเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ไฟลข์อ้มูล ขอ้มูลภาพ และวีดิทศัน์

V Space ยงัไดรั้บการพฒันาเพือเป็น KM Community ซึงเป็นพืนทีและเวทีในการแลกเปลียนองคค์วามรู้และประสบการณ์
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ดา้นการทาํงาน จดัทาํ Blog และจดัทาํหอ้งสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Community of Practice) ตามเรืองความรู้ทีสมาชิกสนใจ เพือ

ช่วยกระตุน้ให้พนกังานไดเ้ขา้มาใชง้าน สร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมุ่งหวงัว่าจะสร้างเป็นพฤติกรรมที

พึงประสงคจ์นเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมองคก์รในระยะยาวต่อไป 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจและกาํกบัดูแลกระบวนการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ทบีริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบตัิทงัดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกภาคส่วน และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน เพือเป็นกลไกและพลงัขบัเคลือนสาํคญัทีบริษทัเชือมนัว่าจะนาํพา

บริษทัไปสู่การพฒันาและเติบโตอย่างยงัยืน และไดรั้บความไวว้างใจและความเชือมนัจากผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่ายอยา่งแทจ้ริง 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของกลุ่มบริษทั” “จรรยาบรรณบริษทั” และ 

“นโยบายเกียวกับผูมี้ส่วนได้เสียเฉพาะกลุ่ม” เพือใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบติัในการทาํงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดี และดว้ยความตระหนักในบทบาทหน้าทีในฐานะผูน้าํองคก์รทีตอ้งการสร้างความเข้าใจในประโยชน์และหลกัปฏิบติั

ด้านการกํากับดูแลกิจการทีดีทีจะนําไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการมีความมันคง มงัคัง และยงัยืนสู่ระดับสากล 

คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทาํหน้าทีในการพิจารณา 

ทบทวน ส่งเสริม กาํกบัดูแล และติดตามการดาํเนินงานด้านการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัผ่านทางคณะทาํงานการ

กาํกับดูแลกิจการทีดี ทีได้รับการแต่งตงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้มีบทบาทหน้าทีในการติดตาม ศึกษา พิจารณา 

ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัให้มีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัอย่างน้อยปีละครัง

เพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ขอ้เสนอแนะ และ/

หรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัและบริษทัย่อย วางกรอบ

แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการบริหารความเสียงทีเกียวขอ้งและครอบคลุมเรืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบตัิงานของบริษทัและบริษทัย่อยเกิดจิตสํานึกเรืองการกาํกับดูแลกิจการทีดีและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชนั ให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสาํหรับการประเมินความเสียงดา้นการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสียงดา้น

การทุจริต เพอืจดัทาํเอกสารความเสียงดา้นการทุจริตขององค์กร ซึงครอบคลุมถึงแผนภูมิความเสียงดา้นการทจุริต (Fraud 

Risk Profile) และทะเบียนความเสียงดา้นการทุจริต (Fraud Risk Register) รวมทงัติดตามประเมินผล และรายงานการ

ปฏิบตัิตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ

ทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร 

และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งตามขนัตอน เพือให้แน่ใจว่าการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

เป็นไปตามกระบวนการ มีแผนพฒันาทีเหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทงัใน

ภาพรวมและรายขอ้เพือการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของกลุ่มบริษทัให้มีความ

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัธุรกิจ และสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 
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9.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยทงั 5 คณะ ได้รับการแต่งตงัตามความเหมาะสมและความจาํเป็นโดยคณะกรรมการ

บริษทั เพือช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากลนักรองเรืองต่างๆ เป็นการเฉพาะและช่วยเพิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียงคณะกรรมการกลนักรองการลงทุน และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มี

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบติัตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ นางศิริพร เหลืองนวล 

และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทงั 3 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีนายชาติชาย  

โรจนรัตนางกูร และนางศิริพร เหลืองนวล เป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบติั รวมถึงงบการเงินของ

บริษทั โดยมีนายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทเีลขานุการ 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานใหบ้ริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสียงที

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 สอบทานใหบ้ริษทั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 

ตลท. และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระ เพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง 

 พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. 

 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นทีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  

 สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเรืองขอบเขตการปฏิบตัิงาน แผนการตรวจสอบประจาํปี 

งบประมาณ การแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทงัการพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยู่

เสมอ การสรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทั ทราบ และการรายงานสิงทีตรวจพบหรือมี

ขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั  เพอืดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้าก

เวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย

นายชวน ศิรินนัทพ์ร ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน นายสุชาลี สุมามาลย ์และนายสืบพงษ ์

บูรณศิรินทร์ เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีนายประยทุธ ธงสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่บริหารองคก์ร ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) หนา้ทดีา้นการสรรหาทรัพยาบุคคล 

 กาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

 ดูแลใหค้ณะกรรมการของกลุ่มบริษทัมีขนาดและองคป์ระกอบทีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงให้มี

การปรับเปลียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป 

 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการทีชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมตัิ เพือใหก้ลุ่มบริษทัมีคณะผูบ้ริหารทีมีคุณสมบติั  ความรู้ ความสามารถที

เหมาะสม และประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 

 คดัเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือดํารงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของกลุ่มบริษทั 

 จดัใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งบริหารทีสาํคญั การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทน 

รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ทีชดัเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าทีและความ

รับผิดชอบ  และอิงกบัผลการปฎิบติังาน เพือใหส้ามารถชกันาํ  รักษาไว ้ และจูงใจบุคลากรทีมีศกัยภาพสูงและคุณสมบติั

ตามทตีอ้งการ 

2) หนา้ทดีา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

 กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบียประชุม เบยีเลียง โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนๆ รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพอืเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑท์ีชดัเจน โปร่งใส และ

เหมาะสมกบัหนา้ทีและความรับผดิชอบ และอิงกบัผลการปฎิบติังาน เพือให้สามารถ ชกันาํ  รักษาไว ้และจูงใจบุคลากรทีมี

ศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามทีตอ้งการ 

 การกาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์วธีิการและกระบวนการทีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจาํปี ทีเกียวโยงกบัแผนธุรกิจทีร่วม
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กาํหนดไว ้ เพือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหน้าทีความรับผิดชอบและความเสียงทีเกียวข้อง

รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพมิของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพจิารณาประเมินผลดว้ย 

 เปิดเผยนโยบายเกียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทงัจาํนวนค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ากเวบ็ไซต์บริษทั  ในหัวขอ้ระเบียบบริษทั ว่าดว้ยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3) คณะกรรมการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงไดรั้บแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราว

ละ 3 ปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้วย นายสมคัร เชาวภานันท์ ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง นายวีระศกัดิ พงึรัศมี และนายบุญญนิตย ์วงศรั์กมิตร เป็นกรรมการบริหารความเสียง โดยมีนาย

สุทีป ธรรมรุจี ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ทาํหน้าทีเลขานุการ 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง 

 พิจารณากลนักรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียงโดยรวมของบริษทั ซึงครอบคลุมถึง

ความเสียงประเภทต่างๆ  ทีสาํคญั  เช่น  ความเสียงดา้นการเงิน ความเสียงดา้นการลงทุน และความเสียงทีมีผลกระทบต่อ

ชือเสียงของกิจการเป็นตน้ เพอืนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

  กาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสียงของบริษทัให้สอดคลอ้งกับนโยบายการ

บริหารความเสียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจดัการความเสียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัทเีหมาะสม 

 ดูแลและติดตามการปฎิบติัตามนโยบายการบริหารความเสียงภายใต้แนวทางและนโยบายทีได้รับ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 กาํหนดเกณฑว์ดัความเสียงและเพดานความเสียงทีบริษทัจะยอมรับได ้

 กาํหนดมาตรการทจีะใชใ้นการจดัการความเสียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฎิบติัตามนโยบายทีกาํหนด 

 รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอเกียวกบัการบริหารการดาํเนินงาน  และสถานะความ

เสียงของบริษทั และการเปลียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิงทีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกล

ยทุธ์ทีกาํหนดไว ้

 จดัให้มีคณะทาํงานบริหารความเสียงตามความจาํเป็นรวมถึงให้ความสนับสนุนคณะทาํงานบริหาร

ความเสียงในดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรพัยากรอืนทีจาํเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผดิชอบ 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง

ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการบริหารความเสียง  
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คณะทํางานบริหารความเสียง 

“คณะทาํงานบริหารความเสียง” แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริหารความเสียง  ประกอบด้วย รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์เป็นประธานคณะทาํงาน ผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทาํงาน และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน  เป็นเลขานุการ คณะทาํงานบริหารความเสียงมีหน้าทีและความรับผิดชอบครอบคลุมถึง

การระบุลกัษณะของความเสียงและปัจจยัความเสียง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทงัภายในและภายนอกทีจะมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของบริษทั  ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฎิบติัในเรืองการบริหารความเสียงตามมาตรฐานสากลและตาม

ขอ้กาํหนดของทางการ  เสนอแนวทางในการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ติดตามและกาํกบัดูแลการบริหารความเสียงใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการบริหาร ความเสียงไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ตลอดจนจดัทาํรายงานการบริหารความเสียงของบริษทัเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงทุกไตรมาส 

คณะผู้บริหารแผนกลยทุธ์ 

“คณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์”  ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึงประกอบดว้ย

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกสายงาน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองค์กร เป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประธาน คณะบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน เป็นเลขานุการคณะ

บริหารแผนกลยุทธ์ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการพิจารณากลนักรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์

โดยรวมของบริษทัให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบนั กาํหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของ

นโยบาย และระบบการบริหารแผนกลยุทธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฎิบติัตามนโยบายทีกาํหนด 

แต่งตงัคณะทาํงานแผนกลยทุธ์ ดูแลและติดตามการปฎิบตัิตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์และพิจารณารายงานผลการ

วิเคราะห์และประเมินแผนกลยทุธ์ทีคณะทาํงานบริหารแผนกลยทุธ์นาํเสนอ 

คณะทํางานแผนกลยุทธ์ 

คณะทาํงานแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ ทไีดรั้บมอบหมายจากรองกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ของสายงานนนัๆ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองค์กร สําหรับผูบ้ริหารจากสายงานบริหารองค์กร เป็น

คณะทาํงาน โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ เป็นประธานคณะทาํงานแผนกลยทุธ์ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงานเป็นเลขานุการ คณะทาํงานแผนกลยุทธ์ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการติดตาม

รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละโครงการ เพอืประเมินแผนกลยทุธ์ตามทีกาํหนดและนาํเสนอคณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์ 

ทุกไตรมาส 

4) คณะกรรมการกลันกรองการลงทุน 

กรรมการกลนักรองการลงทุน แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกลนักรองการลงทุน ประกอบดว้ย นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ประธานกรรมการ

กลนักรองการลงทุน นายรัตนชัย นามวงศ์ นายบุญญนิตย ์วงศ์รักมิตร และนายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ เป็นกรรมการ

กลนักรองการลงทุน โดยมีนายพีระวฒัน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ ทาํหนา้ทเีลขานุการ 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลันกรองการลงทุน 

  กาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน  ผลตอบแทนการลงทุน  และ

ผลประโยชน์อืนจากการลงทุนในโครงการเพือเพมิกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทั 
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 พิจารณากลนักรองการลงทุนในโครงการทีฝ่ายบริหารเสนอ เพือใหโ้ครงการลงทุนของบริษทัมีความ

เชือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทนุของบริษทั โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์

ทคุีม้ค่าต่อการลงทนุและปัจจยัเสียงต่างๆทเีกียวขอ้งใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับได ้

  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลโครงการทีได้รับอนุมติัให้เขา้ลงทุน  และรายงานคณะกรรมการ

บริษทัเพือรับทราบ  

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง

ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการกลนักรองการลงทุน 

5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม แต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการดาํรง 

ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 

นายชวน ศิรินนัทพ์ร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร และนาง

เปรมฤทยั วินัยแพทย ์ เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ทีเลขานุการ 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฎิบตัิ และแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและ

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และผูป้ฎิบัติงานในกิจกรรมด้าน                     

ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 

 กาํกบัดูแลใหม้ีการปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบทีเกียวขอ้งในดา้นธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

 ติดตามและรายงานผลการปฎิบตัิต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 ทบทวนและเสนอปรบัปรุงนโยบายและแนวทางปฎิบติัดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษทัเป็นประจาํตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชนันาํและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ

พิจารณาใหมี้การพจิารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเนือง 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง

ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั  ในหวัขอ้ระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะทํางานกํากบัดแูลกจิการทีด ี

“คณะทาํงานกํากับดูแลกิจการทีดี” ได้รับความเห็นชอบในการแต่งตังจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ประกอบดว้ยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินเป็นประธานคณะทาํงานโดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการจากทุกสายงาน และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นคณะทาํงาน และผูอ้าํนวยการสํานักงานเลขานุการบริษทัเป็นคณะทาํงานและ

เลขานุการ คณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการติดตาม ศึกษา พิจารณา ทบทวน และ

ปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตามขอ้เสนอแนะหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือให้นโยบายการ
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กาํกับดูแลกิจกาารทีดีของบริษทั ทนัสมยัและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เสนอแนวทางปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัและบริษทัย่อยวางกรอบ

แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และการบริหารความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานของ

บริษทัและบริษทัย่อยเกิดจิตสํานึกในเรืองการกาํกับดูแลกิจการทีดีและการต่อตา้นการทุจริต ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานการปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบติัทีดีและแผนการจดัการความเสียงทเีกียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตทีกาํหนดไว้

ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตโดยการให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารสําหรับการ

ประเมินความเสียงดา้นการทุจริต รวบรวมผลการประเมินความเสียงดา้นการทุจริต เพือจดัทาํเอกสารความเสียงดา้นการ

ทุจริตขององคก์รและติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเสียงเพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอืนๆที

เกียวขอ้ง 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

บริษทั มีนโยบายกาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ดงันี 

 ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คนใดคนหนึงลงลายมือชือและประทบัตราสําคญัของ

บริษทั  หรือ 

 กรรมการอืนสองคน ยกเวน้กรรมการอสิระ ลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

ทงันี เพอืความคล่องตวัในทางปฏิบตัิ และความเป็นอสิระของกรรมการอิสระอยา่งแทจ้ริง 

ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรองบริษทัทีจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัในบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษทั โดย

ยึดถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจมาอย่างต่อเนืองเพือเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินงานคือ ประโยชน์ของบริษทัและ              

ผูถื้อหุน้โดยรวมกล่าวคือ กรรมการทุกคนใหค้วามสาํคญัและตระหนกัในหนา้ทีทีพึงปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นทีเป็นเจา้ของกิจการ

และเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการเพือทาํหน้าทีและรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ

หุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าทีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัหน้าทีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) การ

ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบั และมติทีประชุม             

ผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนักาล (Duty of 

Disclosure) 
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คณะกรรมการบริษทัมีบทบาท หนา้ที และความรับผดิชอบโดยสรุปดงันี 

 พจิารณากาํหนด ทบทวน และอนุมตัิ กลยุทธ์แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

และการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปี 

 พิจารณาและอนุมัติกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพฒันาผูบ้ริหาร โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน 

 กํากับดูแลหลกัเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 

 กํากับดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิผล โดย

เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนั 

 กาํหนดให้มีการสือสารวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบริษทัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทราบและเขา้ใจทวัทงัองคก์ร 

 ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และผลสําเร็จการดําเนินงานตามกลยุทธ์ เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายระยะสนัและระยะยาว เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการดาํเนินงานกบัคู่แข่งขนัอืน และเปิดเผยผลการปฏิบตัิและ

การกาํกบัดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีไวใ้นรายงานประจาํปี และให้ฝ่ายบริหารนําเสนอรายงานต่อที

ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ ดงันี 

- รายเดือน ไดแ้ก่ รายงานการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสัน

และระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานพลงังานไฟฟ้าสูงสุด และพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย 

รายงานการถือและ/หรือการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

และรายงานราคาหุน้หมวดพลงังาน 

- รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส รายงานการบริหารความเสียง และรายงาน

ความกา้วหนา้โครงการทีบริษทัเขา้ลงทุน 

- รายปี ไดแ้ก่ งบการเงินประจาํปี การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปีเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย

และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ปี 2561 คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจอย่าง

รอบคอบ และไดอ้นุมติัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ และเกณฑป์ระเมินผลการดาํเนินงาน เพือใชเ้ป็นยุทธศาสตร์ใน

การดาํเนินธุรกิจ สาํหรบัปี 2562 และรองรับเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2566 ซึงสอดคลอ้งกบัสภาวะการเปลียนแปลงโลก

ในปัจจุบนัและสอดรับกบัแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัทีจะก้าวไปสู่ความหลากหลายทางธุรกิจ เสริมสร้างรากฐานที

แข็งแกร่งเพือการเติบโตในระยะยาวต่อไป ในกรณีทีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีทีเกิดจากปัจจยัที

สามารถควบคุมได้จะมีการวิเคราะห์สาเหตุทีทาํให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แลว้เร่งรัดติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีทีเกิดจาก

ปัจจยัทไีม่สามารถควบคุมไดใ้หมี้การทบทวนปรับแผนงานและกาํหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทนตามความ

เหมาะสม 
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นอกจากนี เพือส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหว่างกรรมการดว้ยกนัและระหว่างกรรมการ 

ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปี 2561 บริษทัไดจ้ดัให้มีการพบปะระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานอย่างไม่เป็น

ทางการ ซึงรวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ กิจกรรมทีจดัขึนภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม

และสิงแวดลอ้ม กิจกรรมสนัทนาการประจาํปีระหว่างกรรมการ และกิจกรรมพฒันาองคค์วามรู้ภายในองคก์ร เป็นตน้ 

 ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรืองสําคัญต่างๆได้แก่ ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความ

เหมาะสมเพือถ่วงดุลอาํนาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นใหญ่ ทบทวนและอนุมตัิวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ ภารกิจ จรรยาบรรณ 

และสือสารใหบุ้คลากรทกุระดบัไดท้ราบและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ตรวจสอบและอนุมติัรายงานทางการเงินประจาํปี เพือ

สร้างความเชือมนัแก่ผูถื้อหุน้ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสียง 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์การทาํรายการระหว่างกิจการทีเกียวโยงกนั การปกป้องชือเสียงของบริษทั และ

การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกบัการกาํกบัและติดตามให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนืองจริงจงั 

 จดัตงัและอนุมติัการกาํหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัตามความเหมาะสม

และจาํเป็น 

 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย

ทงัคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี และเปิดเผยผลการปฏิบติังานไวใ้นรายงานประจาํปี 

 กาํหนดการประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการ 

- กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครัง และให้มีการประชุมคณะกรรมการ

เฉพาะกรรมการทีไม่เป็นผู ้บริหารอย่างน้อยปีละครัง เพือให้กรรมการได้พิจาณาและทบทวนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกบัการจดัการทีสาํคญัโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

เขา้ร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รับทราบผลการประชุมและนาํมาปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

ยงิขึน 

- กาํหนดใหก้รรมการมีหนึงเสียงต่อหนึงคนในการลงคะแนน กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั กรณีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารแมว้่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ คือ กฟผ. ซึงถือหุน้ร้อยละ 45 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดของบริษทัแต่คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการ

อิสระจาํนวน 7 คน จากกรรมการทงัหมดจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 หรือมากกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด จึงสามารถมนัใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบติัหน้าทีในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีการถ่วงดุลและสอบทานที

เหมาะสม ประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหน้าทีการเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงาํหรือชีนาํความคิดในระหว่างการ

อภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีโดยให้เวลาอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมเพือพิจารณาตดัสินใจเรืองต่างๆอยา่งรอบคอบ ครบถว้น เพียงพอ และเกิดประโยชน์ต่อบริษทั ส่งผล

ใหไ้ดม้ติทีประชุม อยา่งสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ 
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การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานกรรมการบริษทัไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร

มีการแบ่งแยกตาํแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจที

เหมาะสมไม่ให้คนใดคนหนึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั และมีการกาํหนดอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัอย่าง

ชดัเจน โดยประธานกรรมการเป็นผูน้ําและมีส่วนสําคัญในการตดัสินใจเรืองนโยบายของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทีได้พิจารณา ทบทวน และกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร เป็นผูน้าํประชุม

คณะกรรมการบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุม

และแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ใหก้ารสนบัสนุนและให้คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจต่อฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่อยา่งสมาํเสมอ โดยไม่กา้วก่ายในงานประจาํอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะทีกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทั และเป็นเจา้หน้าทีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทัมี

อาํนาจหนา้ทีดงัรายละเอียดในโครงสร้างการจดัการ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืน 

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัทีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึงสอดคลอ้งกบัระเบียบ

บริษทัว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั และขอ้เสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการ

ปฏิบตัิหน้าทีในฐานะกรรมการของบริษทั ทงันี สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมของกรรมการรายบุคคลไดจ้ากหัวขอ้

ประวตัิกรรมการบริษทั 

นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในบริษทัอืนทีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมทนุของบริษทั ส่วนกรรมการและผูบ้ริหารรายอืนของบริษทันนั คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุนของบริษทั ซึงสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ

และภาระหนา้ทีความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลบริษทัย่อย บริษทัในเครือและบริษทั

ร่วม ประกอบดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตงัและหนา้ทขีองผูแ้ทนของบริษทัทไีดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นใน

กิจการทีบริษทัเขา้ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน เพือถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และรายงานการดาํเนินงานของ

กิจการเหล่านนั 

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นมีบทบาท หน้าท ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติทีประชุมผูถ้ือหุ้น และมีอาํนาจกระทาํการใดๆตามทีระบุ

ไวไ้นหนังสือบริคณห์สนธิหรือทีเกียวขอ้งด้วยความซือสัตยสุ์จริต และพึงหลีกเลียงปัญหาในเรืองของความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ เพือระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่จาํกดัอยู่แต่เฉพาะผูหุ้น้กลุ่มใดหรือรายใด

ดงันี 

 กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

 ติดตามความคืบหน้าของการดาํเนินงานดา้นกลยทุธ์ และการปฎิบตัิของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายและประมาณการอยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง 
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 บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตงั และ/หรือ ถอดถอนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง การ

ประเมินผลการปฎิบติังานโดยเปรียบเทยีบกบัเป้าหมายทกีาํหนดร่วมกนั เชือมโยงกบัค่าตอบแทนของบริษทั 

 ดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ของการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทีบงัคบัใช ้ จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะการกาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทมีีประสิทธิภาพ และพอเพียง 

รวมทงัการติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนโดยเฉพาะเรืองการป้องกนัการทุจริต

คอร์รัปชนั 

 สือสารกับผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและสาธารณชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการ

ติดตามอยา่งเป็นระบบ 

 จดัตงัและกาํหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกําหนดให้มีการ

ประเมินผลการปฎิบติังานตนเองเป็นประจาํทุกปี 

การประเมินผลการปฏบัิติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืนาํ

ผลการประเมิน รวมทงัขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทงัคณะ และเพือการพฒันากรรมการรายบุคคลใหมี้ความสอดคลอ้งและ

เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในปีตอ่ๆ ไป 

การประเมินผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ 

ชุดย่อยทงัคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคญัต่างๆ สอดคล้องกบั

หลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษทัจดทะเบียน 1) ความพร้อมของคณะกรรมการ (ครอบคลุมเรืองโครงสร้าง 

องคป์ระกอบความเป็นอิสระ บทบาทหนา้ทีความรบัผดิชอบ และการพฒันากรรมการ) 2) การกาํหนดกลยุทธ์และการกาํกบั

ดูแลกิจการ 3) การบริหารจดัการความเสียงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์                

5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 6) การประชุมคณะกรรมการ 7) การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน 

การประเมินผลกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวมทงัคณะ

ในเรืองความพร้อมของคณะกรรมการชุดยอ่ย ความครบถว้นของการปฏิบตัิหน้าทีตามทไีดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัและการดาํเนินการประชุมทงัก่อนการประชุม (การนาํส่งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพือให้มีเวลา

ศึกษาขอ้มูลเพียงพอ) ระหวา่งการประชุม (การนาํเสนอขอ้มูลและประเด็นสาํคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม และการ

ลงมติของทีประชุม) และหลงัการประชุม (การจดัทาํ นาํส่ง และจดัเก็บรายงานการประชุม) 
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ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยทงัคณะ และรายบุคคล

ดงักล่าว ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินผลเป็น 5 ระดบั ตามระดบัคะแนนเฉลียทีไดจ้ากการประเมิน โดยกรรมการแต่ละคน 

ดงันี 

ดีเยยีม > ร้อยละ 90 

ดีมาก > ร้อยละ 80-90 

ดี > ร้อยละ 70-80 

พอใช ้> ร้อยละ 50-70 

ควรปรับปรุง < ร้อยละ 50 

โดยในปี 2561 ผลการประเมินเป็นดงันี 

 

ทงันี บริษทัจะนาํผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว

ไปพิจารณาเพอืการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทงัของบริษทัของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด

ย่อยทงัคณะและเพือการพฒันากรรมการรายบุคคลให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีีต่อไป 

การประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทั โดยการพิจารณากลนักรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานทีไดท้าํความ           

ตกลงร่วมกนัไวต้งัแต่ตน้ปี ในปี 2561 แบ่งเกณฑว์ดัผลเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการพฒันาธุรกิจ ดา้นการบริหารโครงการ ดา้น

การวางแผน และการกาํกบัดูแลบริษทัในเครือ ดา้นบริหารการเงิน และดา้นบริหารองค์กร ซึงมีนาํหนกัทีกาํหนดในแต่ละ

ดา้นแตกต่างกนัออกไป นอกจากนียงัมีการประเมินดา้นศกัยภาพและการบริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและการ

ปฏิบติัตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และ

คุณลกัษณะส่วนตวั สําหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยบริษัทไดน้ําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากาํหนด
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ค่าตอบแทน การปรับเปลียนหมุนเวียนผูบ้ริหาร และการพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัสูงให้มี

ความสอดคลอ้งกบับริบทของบริษทั ทงัดา้นผลประกอบการ ผลการปฏิบตัิงาน และแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เป็นตน้ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการทเีข้ารับตําแหน่งใหม่ จะไดรั้บการปฐมนิเทศ และ/หรือรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่เกียวกบัลกัษณะธุรกิจ บทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองคก์ร 

ผลการดาํเนินงานทางการเงิน ความกา้วหนา้ของโครงการลงทุน และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั พร้อมเอกสาร

ประกอบทีครอบคลุมเรืองต่างๆ ทีกล่าวขา้งตน้ และหนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค ์หนงัสือรับรอง ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของกรรมการ รายงานประจาํปี และรายงาน

ความยงัยืน รวมทงัคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบตัิให้สอดคล้องกับข้อกําหนด (Compliance 

Database) ซึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการบริษทัต่อไป 

การพฒันากรรมการ เพอืเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทกัษะใน

การปฏิบติัหนา้ทใีนฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ

เขา้ร่วมการอบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ เพือส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะทีสําคญัสําหรับ

คณะกรรมการบริษทั ทีจดัโดยหน่วยงานทีเกียวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัวทิยาการพลงังาน เป็นตน้ 
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ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มูลทีเกียวขอ้งเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือรับทราบประกาศ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั

และหนงัสือเวียนต่างๆ ทงัทีออกใหม่และทีปรับปรุงแกไ้ขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสมาํเสมอ เพอืคณะกรรมการบริษทัใช้

เป็นแนวทางปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี บริษทัไดส่้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเลขานุการบริษทัการ

กาํกบัดูแลกิจการทดีี การตรวจสอบภายใน การดาํเนินการดา้นต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และการบริหารความเสียง รวมทงั

หลกัสูตรอนืทีเกียวขอ้งทจีดัโดยหน่วยงานและสถาบนัต่างๆเพือให้มีความรู้ความเขา้ใจการทาํงานในหน้าทีทีรับผิดชอบและ

ช่วยสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิงขึน 

 แผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง 

การสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นไปตามนโยบายของผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ทีจะพิจารณา

คดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ.ทีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสม และเอือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ

บริษทั เพอืเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณา และแต่งตงั 

ตามทคีณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ทีในการกาํหนดและ

จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Career Path Plan) ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  

สาํหรับแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัอืนๆบริษทัไดใ้ชบ้ริษทัทีปรึกษาทีมีความเชียวชาญมาร่วม

ดาํเนินการพฒันาระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตาํแหน่งงาน ซึงครอบคลุมการพฒันา

ระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยไดมี้การพฒันาขึนอย่างเป็นระบบ ตงัแต่กระบวนการวิเคราะห์

สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบติัทีคาดหวงัสําหรับตาํแหน่งต่างๆ เพือทาํการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูท้ีมี

คุณสมบตัิเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพจิารณาเลือน ลด ปลด ยา้ย และการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงาน

ของบริษทัทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

ปี 2561 บริษัทได้พิจารณาและแต่งตังผู ้บริหารในระดับต่างๆ ทีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับ

ตาํแหน่งทีทดแทนนนัๆ ตามทีไดเ้ตรียมความพร้อมตามกระบวนการและเป็นไปตามแผนงานสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง 

(Successors) และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้ (Talents) และสอดคลอ้งกบัการเกษียณอายขุองผูบ้ริหารของบริษทั 

 การประกนัภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหฝ่้ายบริหารเสนอการทาํประกนัความรับผิดของกรรมการและเจา้หน้าที

บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเงือนไขการรับประกนั 

วงเงินประกนั และค่าเบียประกนัเป็นประจาํทุกปี เพือให้ความคุ้มครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหาย อนัเนืองมาจากการปฏิบตัิหน้าทีของกรรมการและเจา้หน้าทีบริหารตามตาํแหน่งนนัๆ ภายใตอ้าํนาจหน้าทีโดย

ชอบ เพือให้สอดคลอ้งกับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัทีมีความหลากหลายมากยิงขึน ส่งผลให้บริษทัมีการเขา้ทาํ

ธุรกรรมทางธุรกิจจาํนวนมากและมีความเกียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็น การเขา้รับรองและผูกพนัแทน

บริษทัตามภาระหน้าทีของกรรมการและเจา้หน้าทีบริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเสียงต่อการเรียกร้อง

จากบุคคลภายนอก รวมทงัผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอืนๆ เกียวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจา้หน้าทีบริหารอนัสืบ

เนืองมาจากการปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ทีนนัๆ ยกเวน้การกระทาํทีเป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบ

ความสูญเสีย และใหเ้รียกค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนทงัหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือเจา้หนา้ทีบริหารทีฉ้อฉลหรือทุจริต 
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 จรรยาบรรณบริษทั 

บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยยดึมนัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จริยธรรม คุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต และ

ความโปร่งใสโดยเฉพาะการให้ความสําคญัในเรืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัในทุกมิติ เพือเป็นเกราะในการ

ป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบต่อประเทศชาติ ผู ้มีส่วนได้เสีย และต่อองค์กร โดยจะได้นําพาองค์กรให้ประสบ

ความสาํเร็จ สามารถตอบสนองวสิยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายการเติบโตและการดาํรงธุรกิจไดอ้ย่างยงัยนืภายใต้

สภาวการณ์และกระแสโลกทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และปัจจยัสาํคญัประการหนึงทีบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนั

และต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัคือ การเขา้ร่วมเป็นหนึงในสมาชิกและได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตตงัแต่วนัที 22 เมษายน 2559 

ในปี 2562 บริษทัไดมี้การพิจารณา ทบทวน และไดป้รับปรุงกฎเกณฑ ์ระเบียบ และแนวปฏิบติัต่างๆ ของ

บริษทัให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงและครอบคลุมกระบวนการทาํงานในภาพรวมทงัระบบ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามกรอบการปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชันและสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณบริษทั

ทีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและใช้เป็นกรอบพฤติกรรมทีพึงประสงคส์ําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการดาํเนินกิจการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของกลุ่มบริษทั 

เพอืใหน้กัลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียเกิดความเชือมนัในกระบวนการดาํเนินกิจการของบริษทั และเพือยกระดบัมาตรฐานการ

กาํกบัดูแลกิจการทดีีของกลุ่มบริษทัให้มีความยงัยืนสู่มาตรฐานระดบัสากล โดยบริษทัมีกระบวนการสร้างจิตสาํนึก สร้าง

ความตระหนกั และติดตามการประเมินผลการปฏิบตัิแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบสมาํเสมอ โดยพนกังานเข้าใหม่จะไดรั้บ

การปฐมนิเทศและมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบตัิดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกาศใช ้และเผยแพร่ให้ผูเ้กียวขอ้ง

รับทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี คณะกรรมการยงัได้มีการพิจารณาทบทวน

จรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของบริษทัเป็นประจาํทุกปี ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียด

จรรยาบรรณผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 การสือสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกํากับดูแลกจิการทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ในการปฐมนิเทศเมือเริมเขา้ทาํงานและปฏิบติัหน้าทีกรรมการเขา้ใหม่ สําหรับพนักงานใหม่ทุกคนจะ

ไดรั้บการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยเจา้หน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกียวกบัภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองคก์ร ผลการดาํเนินงาน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดลอ้ม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ พร้อมเอกสาร

ประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอืนๆ ทีจะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติัหน้าที และมีการลงชือ

รับทราบ และมีการสือสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร

ระดบัสูงสู่พนกังานทุกระดับอย่างทวัถึงอย่างต่อเนือง รับทราบปัญหา ข้อขดัข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพือ

พิจารณาดาํเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีขององคก์ร ผา่นช่องทาง

ในการสือสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีใหแ้ก่องคก์ร ไดแ้ก่ ระบบอินทราเน็ต และ

ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ทีพนกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก และทวัถึง รวมทงัการสือสารในการประชุมภายใน

ระดบัต่างๆ ของบริษทั เพือกระตุน้ให้เกิดจิตสํานึกและความผูกพนัทีจะปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และรายงานการปฏิบติัให้

คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษทัทราบตามลาํดบั 
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บริษทัมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าทใีนการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัภายใตแ้ผนการ

ตรวจสอบประจาํปีและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั เพือรับทราบผลการตรวจสอบ 

พร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือ

ร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆอยา่งสมาํเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัทาํ “ขอ้มูลการปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด” (Compliance Database) จดัส่งให้กรรมการ

และจดัเก็บในระบบขอ้มูลภายใน เพือเป็นแนวทางปฏิบตัิในเรืองทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษทัในฐานะทีเป็น

บริษทัจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การทาํรายการทีเกียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง

สินทรัพย์ เป็นต้น ซึงพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการ

เปลียนแปลงขอ้กาํหนดอยูต่ลอดเวลา 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด “แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” และให้

กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีเกียวขอ้งส่งให้เลขานุการบริษทัจดัเก็บและส่ง

สําเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามข้อกาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ซึงใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีสิทธิออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และที

ประชุมผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ยงัมีคณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการทีดี ทาํหนา้ทีในการสือสารและติดตามการปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณของบริษทั รวมทงัรายงานการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการทีดีและการดาํเนินงานตามแผนจัดการความเสียงทีเกียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการหรือ

หน่วยงานอนืๆ ทีเกียวขอ้งตามขนัตอนทีกาํหนดไว ้

สาํหรับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีีปี 2561 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสมและบริบทของ

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั พร้อมเหตุผลความจาํเป็นและแนวทางการปฏิบติัของบริษทัในเรืองทียงัไม่ไดป้ฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์อาทิ 

หลกัเกณฑ์ทยีังไม่ได้ปฏบิัติ แนวปฏิบัตใินปัจจุบัน และเหตุผลความจําเป็น 

 คณะกรรมการไดใ้ชบ้ริษทัทีปรึกษา  

(Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูล

กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา

กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดคา่ตอบแทน ทาํหนา้ทีพิจารณาคดัเลือก 

และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพอืดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยเชิญ

ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจาํเป็น ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 บริษทักาํหนดนโยบายเกียวกบัจาํนวนองคป์ระชุม

ขนัตาํ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในที

ประชุมคณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่

นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

ในการประชุมคณะกรรมการ แมว้า่บริษทัจะยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไว ้แต่ในทางปฏิบติัในขณะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ

จะกาํกบัดูแลองคป์ระชุมโดยจะตอ้งมีกรรมการอยู ่2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด 
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หลกัเกณฑ์ทยีังไม่ได้ปฏบิัติ แนวปฏิบัตใินปัจจุบัน และเหตุผลความจําเป็น 

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทั ไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญซึ่งเป็นผูบ้ริหาร

สูงสุดของบริษทั และไม่มีความสัมพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบริหาร แมว้า่ประธานกรรมการจะ

เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่กต็าม จึงเชือมนัได้วา่ประธานกรรมการสามารถปฏิบตัิ

หนา้ทีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ เนืองจากคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

จาํนวน 7 คน จากกรรมการทงัหมด 13 คน (ร้อยละ 53.85) (เพิมจากปี 2560 ทีมี

กรรมการอิสระ 6 คน จากกรรมการทงัหมด 12 คน) ซึงมากกวา่กึงหนึงของจาํนวน

กรรมการทงัหมด เพือให้การปฏิบตัหินา้ทีของกรรมการมกีารถ่วงดุลและสอบทานกนั

อยา่งเหมาะสม นอกจากนี ในระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดส่้งเสริมและเปิด

โอกาสใหก้รรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภปิรายอยา่งเตม็ที ก่อนการพิจารณา

ตดัสินใจลงมติในเรืองนนัๆ โดยไม่มีการครอบงาํหรือชีนาํในระหวา่งการอภิปรายจาก

ประธานกรรมการแต่อยา่ง 

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

ค่าตอบแทนควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็น

ส่วนใหญ่ (มากกวา่ 50%) ทงันี ประธาน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

ค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระดว้ย 

แมว้่าคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดคา่ตอบแทนจะยงัไม่ไดป้ระกอบดว้ย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ ่และประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด

ค่าตอบแทนของบริษทัจะไมใ่ช่กรรมการอิสระ แตใ่นทางปฏิบติักรรมการบริษทัมี

ความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบในฐานะ

คณะกรรมการบริษทั และปฏิบตัิหนา้ทีโดยยดึถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจมา

อยา่งต่อเนืองเพือเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินงานคือ ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้

โดยรวม กลา่วคือ กรรมการทุกคนใหค้วามสาํคญัและตระหนกัในหนา้ทีทีพงึปฏิบติัต่อ

ผูถื้อหุน้ทีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการใหท้าํหนา้ทีและรับผิดชอบใน

การกาํกบัดูแลการบริหารกิจการใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดตอ่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) 

ครอบคลุมหนา้ทีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงั(Duty of 

Care) การปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การปฏิบติัตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ (Duty of Obedience) และ

การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนักาล (Duty of 

Disclosure) 

ตลอดปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและแนวปฏิบตัิทีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์

ต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยคํานึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบทุกมิติทงัด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม และ                       

ธรรมาภิบาล ปรากฏไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ ทีไม่สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและ

จรรยาบรรณบริษทั จากความมุ่งมนัพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัมาอย่างต่อเนืองยงัส่งผลให้ไดรั้บรางวลัดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการทดีีดงันี 

 การประเมินผลจากการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาํปี 2561 ทีระดบั “ดีเลิศ” 

คะแนนเฉลียโดยรวมร้อยละ 94 สูงกวา่คะแนนเฉลียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมทีร้อยละ 81 

 การประเมินคณุภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ไดค้ะแนนร้อยละ 98 สูงกวา่คะแนนเฉลียทร้ีอยละ 92.42 
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 รางวัลรายงานความยังยืน ประเภท “ดีเยยีม” ประจาํปี 2561 ต่อเนืองเป็นปีท ี6 (2556-2561) จาก CSR 

Club สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทยร่วมกับสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนั

ไทยพฒัน ์

 รางวัลหุ้นยังยืน ประจาํปี 2561 ต่อเนืองเป็นปีที 4 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 รางวัลบูธยอดเยียม ในการนาํเสนอขอ้มูลและบริการแก่ผูเ้ขา้ชมงานในงาน “มหกรรมการลงทุนครบ

วงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018” 

 การตรวจประเมินผลโครงการประเมินสํานักงานสีเขียวทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม (Green Office)               

ปี 2561 ระดบั “ดีเยียม” (ทอง) ต่อเนืองเป็นปีที 4 (2558-2561) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

9.2 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1) กรรมการอิสระ 

บริษทักาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไวใ้นระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ.2560 ซึง

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั โดยสรุปคุณสมบติัของกรรมการอสิระได ้ดงัต่อไปนี 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัใน

เครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลทีอาจจะมีความขดัแยง้ ทงันี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้เีกียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนนัดว้ย (นิยามกรรมการอิสระของบริษทั กาํหนดเขม้งวดกว่าทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดใหก้รรมการอิสระ

ถือหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1) 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที

อาจจะมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็น

กรรมการอสิระ 

 ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น

บิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที

จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย

บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่าสองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

(ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทกีระทาํเป็นปกติเพอืประกอบกิจการ การเช่า 

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ หรือให้กูย้ืม คาํประกนัการให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนอง

เดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท์ีมีตวัตน

สุทธิของบริษทัหรือตงัแต่ยสิีบลา้นบาทขึนไป  แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
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เปิดเผยขอ้มูล และการปฎิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว

ใหน้บัรวมภาระหนีทเีกิดขนึในระหวา่งหนึงปีก่อนวนัทมีีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลที

อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วน ผูจ้ดัการของ

สาํนักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ

อิสระ 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริการทางวิชาชีพใด ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทปีรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคล

ทอีาจจะมีความขดัแยง้ ทงันีในกรณีทีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

 ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามนิยามข้างตน้แล้ว กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัในเครือ บริษทั

ร่วมทุน บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 

Decision) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีกรรมการอิสระตามนิยามข้างต้นจาํนวน 7 คนจากจาํนวนกรรมการ

ทงัหมด 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.85) ซึงมากกว่าหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ได้แก่ นายชาติชาย                              

โรจนรัตนางกูร นายสมคัร เชาวภานนัท ์นางศิริพร เหลืองนวล นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว นายวีระศกัดิ พึงรัศมี นางเปรมฤทยั 

วินยัแพทย ์และนายรัตนชยั นามวงศ ์

2) การสรรหากรรมการ 

บริษทัมีกระบวนการสรรหาและหลกัเกณฑก์ารเลือกตงักรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน จะทาํหน้าทีในการพิจารณาสรรหา กลนักรอง และคดัเลือกบุคคลเพือเสนอชือเป็นกรรมการและ

กรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้ความสามารถเฉพาะทางทีมีความหลากหลาย 

ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงานทีจาํเป็นทียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั และมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจและ

เป้าหมายขององค์กรไม่จาํกดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

ทเีกียวขอ้ง และตอ้งพร้อมทีจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าทีในฐานะกรรมการอย่างเต็มที เพือทีจะส่งเสริม สนบัสนุนและ

ผลกัดนัการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัตามโครงสร้างทีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้ห้มีความสมบูรณ์ และมี

ประสิทธิผลยงิขึนโดยบริษทัไดจ้ดัทาํ Competency Matix ประกอบการพิจารณาสรรหาดงักล่าวเพือให้ไดก้รรมการทีจะ

สามารถนาํพาธุรกิจของกลุ่มบริษทัให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามยุทธศาสตร์อย่างยงัยืน ก่อนทีจะนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือ ทปีระชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ดงันี 
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กรณีที 1: ต ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระเป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการในการพจิารณาแต่งตงักรรมการแทน โดยบุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งทีว่างลงจะอยูใ่นตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตแทน กรณีนีจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

กรณีที : ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากครบวาระคณะกรรมการจะนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพอื

พิจารณาเลือกตงัในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทกีาํหนดตามขอ้บงัคบับริษทั 

บริษทัให้ความสาํคญักบัการปฎิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพือคณะกรรมการพิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณาเลือกตงั

เป็นกรรมการมาอยา่งต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 รายละเอียดเปิดเผยในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

3) การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

“ผูบ้ริหารระดบัสูง” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การแต่งตงัผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสมในดา้นวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน และคุณสมบติัอืนทีจาํเป็น เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกับภารกิจ

ตามตาํแหน่งนนัๆ และทีสาํคญัตอ้งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทงัดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างยงัยืน

ของกลุ่มบริษทั 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ที

พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลนักรองบุคคลทงัจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบติั วุฒิการศึกษา ความรู้

ความสามารถเฉพาะทาง ทกัษะ ประสบการณ์ในการทาํงาน ความเหมาะสม และความจาํเป็นตรงตามทีความตอ้งทียงัขาด

อยูข่ององคก์ร เพอืนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและแต่งตงั 

กรรมการทีเป็นผูแ้ทนผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ กฟผ. ไดร้ับสิทธิให้เสนอชือผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทัตาม

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาคดัเลือกของบริษทั โดยตอ้งเสนอชือต่อคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณากลนักรอง คุณวุฒิ คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในการ

ทาํงานทีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัทียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั มีความสอดคลอ้งกบั

ภารกิจ เป้าหมายและกลยทุธิของบริษทัทงัระยะสนัและระยะยาว ไม่จาํกดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั 

ขอ้กาํหนดและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี รวมทงัมีความพร้อมทีจะอุทิศเวลาในการปฎิบติัหน้าทีในฐานะกรรมการอยา่ง

เต็มที เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนําเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตังตาม

กระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผูจ้ัดการใหญ่ซึงเป็น

ผูบ้ริหารระดบัสูงท ีกฟผ.ส่งตวัใหม้าปฏิบติังาน (Secondment) ทบีริษทั 
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9.3 การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

บริษทัมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยบริษทั

ร่วม และการร่วมคา้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  และมีหน้าทีความรับผิดชอบตามระเบียบบริษทัว่า

ดว้ยการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ทงันี เพือประโยชน์ในการบริหารงานและการดาํเนินงาน

ให้เป็นไปตามภารกิจทีมอบหมาย และกาํกบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มของบริษทั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

นโยบายของบริษทั  รวมทงัการติดตามประเมินผล การดาํเนินงานบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ซึงผูล้งทุนสามารถ

ศึกษารายละเอียดขอ้มูลของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เพิมเติมไดจ้ากขอ้มูลทวัไปของกลุ่มบริษทั  

9.4 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัได้ดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี โดยได้กาํหนดนโยบาย 

แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้นในทางมิชอบไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณ ระเบยีบ คาํสัง และประกาศของบริษทัทเีกียวขอ้งใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ไดรั้บทราบและถือปฏิบตัิ โดยได้มอบให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามรับทราบเมือแรกเข้าทาํงาน

หรือวนัปฐมนิเทศ และไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบสือสารภายในและเวบ็ไซตข์องบริษทั ซึงสรุปมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูล

ภายในทีสาํคญัดงันี 

 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าทีตอ้งปกป้องขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทั และห้ามใช้ขอ้มูล

ภายในเพือประโยชน์ส่วนตน หรือแนะนาํผูอื้นกระทาํ โดยเฉพาะการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทแก่

บุคคลภายนอก หรือผูไ้ม่เกียวขอ้งในทุกรูปแบบ ซึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พีน้อง เพือน หรือทาํให้ประโยชน์ของ

บริษทัลดลง 

 การให้/แบ่งปันข้อมูลภายในทีเป็นความลบัแก่บุคคลภายในบริษทัสามารถทาํไดต้ามความจาํเป็นหรือ

ความเกียวขอ้งเพือประโยชน์ในการทาํงานของบุคคลนนัๆ เท่านนั 

 บริษทักําหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าทีรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ

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

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละให้แจง้

เลขานุการบริษทัรับทราบ เพือบนัทึกการเปลียนแปลงและรายงานสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็น

รายบุคคล และรายงานต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคณะกรรมการตามทีได้กาํหนดให้บรรจุ

ระเบียบวาระการรายงานการถือหลกัทรัพยเ์ป็นประจาํทุกเดือน นอกจากนี ยงักําหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมี

หนา้ทรีายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะให้กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ทราบภายใน  วนัทาํการนับแต่วนัทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั 

 บริษทัได้กาํหนดและประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ผ่านช่องทางการ

สือสารภายใน และบนเวบ็ไซต์ของบริษทั เพือเป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทั

ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํผิด

ทางคอมพิวเตอร์ รวมทงัไดด้าํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และการป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายอย่าง

ต่อเนือง โดยสรุปแนวปฏิบติัทีสาํคญัดงันี 
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- กาํหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผ่านเป็นความลบั 

- ใหพ้นกังานใชสื้ออินเทอร์เน็ตเพือประโยชนใ์นการทาํงาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลทีไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรม

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 

- ใชอี้เมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีบริษทัอนุญาตตามขอ้กาํหนดและคาํแนะนาํการใชง้าน

อยา่งปลอดภยั เพอืประโยชน์ของบริษทัเท่านนั 

- ใชโ้ปรแกรมทีมีลิขสิทธิถูกตอ้งเท่านนั 

-  เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศให้มีความปลอดภยัตาม

ความจาํเป็นและเหมาะสม 

ตลอดปี 2561 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง

บริษทัตามขอ้กาํหนด หรือการใชข้อ้มูลภายในเพือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้นในทางมิชอบ 

9.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) ประเภทของข้อมูลทีทําการเปิดเผย 

ขอ้มูลทีเปิดเผยมีทงัข้อมูลทีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เป็นขอ้มูลรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 

(Periodic Report) และขอ้มูลทเีปิดเผยตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ให้ผูรั้บสารไดร้ับขอ้มูล

ทีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนักาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุน ในรอบปี 

2561 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศสรุปได ้ดงันี 
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2) คุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกตอ้ง ชัดเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศทีสําคญัของบริษทัทีทาํการเปิดเผยมีทงัขอ้มูลทีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน

ลกัษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทงัข้อมูลเชิงบวก และเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศทีสําคญัให้ทราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อ

ประชาชนโดยทวัถึง การชีแจงกรณีทีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดาํเนินการเมือการซือขายหลกัทรัพยผิ์ดจากภาวะปกติ 

ไม่ทาํการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยบุคคลภายใน เป็นต้นใน

ขณะเดียวกนัการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งไม่สร้างภาระค่าใชจ้่ายจนเกินไปให้แก่บริษทั และไม่ทาํให้บริษทัสูญเสียความสามารถ

ในการแข่งขนัด้วยเช่นกนั ในส่วนรายละเอียดอืนๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผูส้อบบญัชีซึงมีความเห็นเกียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของ

คณะกรรมการตรวจสอบทีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศทีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัเป็นสิงสาํคญัทีจะส่งเสริมความเชือมนัและความมนัใจของผูล้งทุนและผูที้เกียวข้องอีกด้วย 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดท้าํหน้าทีกาํกบัดูแลและติดตามให้ผูมี้หน้าทีรับผิดชอบดาํเนินการตามทีกาํหนดไม่เพียงแต่การ

เปิดเผยสารสนเทศในระดบัขนัตาํทกีฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดเท่านนั แต่ยงัให้เนน้ความสําคญัและความเสมอภาคของ 

ผูล้งทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกดว้ย 

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัใชช่้องทางการเปิดเผยขอ้มูลผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และช่องทางอืนๆ

อยา่งเหมาะสม อาทิ การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตบ ์ริษทั การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การ

ส่งข่าวแก่สือมวลชน การพบนกัลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และการจดักิจกรรมอืนๆ ดงัรายละเอียดทีปรากฏใน

ประเภทของข้อมูลทีทาํการเปิดเผย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและ

สารสนเทศทีสําคญั โดยมีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑ์ทีกาํหนด และบงัคบัใช้อย่าง

เคร่งครัด มีการกาํหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเรืองต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจนรวมทงัพฒันาช่อง

ทางการสือสารเพือให้ขอ้มูลทเีปิดเผยมีคุณภาพ 

ผูรั้บผิดชอบการเปิดเผยขอ้มูล บริษทัไดก้ําหนดผูที้มีหน้าทีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั 

ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ 

รับผิดชอบการจดัทาํขอ้มูลทีเกียวขอ้งดงันี 

4) ช่องทางการสือสาร  

บริษทัยึดหลกัการเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศทีสําคญัของบริษทัอย่างทวัถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่อง

ทางการสือสารในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมมีลกัษณะครอบคลุมทงัการสือสารทางเดียวและการสือสารสองทาง โดย

ขอ้มูลททีาํการเผยแพร่จดัทาํเป็นสองภาษา คือภาษาไทย และภาษาองักฤษ และทาํการเผยแพร่ออกไปพร้อมกนัผ่านระบบ

สืออเิลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และเพือขยายโอกาส เพิมความสะดวกในการเผยแพร่ขอ้มูล และสร้างความ

เขา้ใจอนัดีระหว่างกนัในการสือสารกบัผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน ผูส้นใจทวัไป และสาธารณชน บริษทัยงัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล

ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.ratch.co.th) การจดัการประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การพบนักลงทุนในประเทศและ

ต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจาํไตรมาสและประจาํปี การจดัส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัให้แก่
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สือมวลชน การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร การจดันิทรรศการ การนาํผูถื้อหุน้ นกัลงทนุสถาบนั และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ข้าเยียม

ชมกิจการ และการจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัสือมวลชน เป็นตน้ 

5) งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ “ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์” เป็นหน่วยงานประจาํทมีีหนา้ทีรับผิดชอบการติดต่อสือสาร

และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เพือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทั กบัผูถื้อหุ้น           

ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทวัไป นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐทีเกียวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมถึงการ

จดัทาํแผนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ซึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมในการดาํเนินงานอยา่งสมาํเสมอ โดยที

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสูงทีเกียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานให้ขอ้มูลเพิมเติมและชีแจงตอบข้อ

ซกัถามในการประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทงัการพบนกัลงทุนทงัในประเทศและในต่างประเทศ สาํหรับการติดต่อ

ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามทีอยู่ของบริษทั  ทางโทรศพัทห์มายเลข 02 794 9841

ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซตข์องบริษทั ที www.ratch.co.th และทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ที 

IR@ratch.co.th 

6) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทงัเปิดเผย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของผู ้บริหารแยกประเภท

ค่าตอบแทน นอกจากนีในรายงานประจาํปีฉบับนียงัได้เพิมเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรของพนักงานไว้ด้วย 

(รายละเอียดตามทีปรากฏในโครงสร้างการจดัการ) 

9.6 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดและประกาศนโยบายเกียวกับผูถื้อหุ้น เพือให้มีการทบทวนและติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทีกาํหนดอยา่งต่อเนือง และให้มนัใจว่าผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิขนัพนืฐานอย่าง

เท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระ และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือเป็น

กรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้

บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการเลือกตงัถอดถอน และ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใน

กิจกรรมทีมีนยัสาํคญัต่างๆ สิทธิในการจดทะเบยีนเป็นเจา้ของหุน้ การเปลียนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น และสิทธิในการ

รับทราบขอ้มูลข่าวสารทีมีนยัสาํคญัอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั โดยบริษทัไดส่้งเสริมและดูแลปกป้อง

สิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มอยา่งเทา่เทียมกนัดงันี 

1) สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอนืเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบทีนายทะเบียนกาํหนด และให้ผูรั้บมอบฉันทะยืน

หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูท้ีประธานกรรมการกาํหนดก่อนเขา้ประชุม 
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2) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลียนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น 

บริษทัมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD ) เป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพยข์องบริษทั ทาํหน้าทีรับฝากหลกัทรัพยข์องบริษทั จดัเก็บ และดูแลขอ้มูลของผูถื้อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

และเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ผูถ้ือหุน้ทถืีอหลกัทรัพยข์องบริษทั เช่น การออกใบหลกัทรัพย ์ฝาก/ถอนใบหลกัทรัพย ์โอน/รับโอน

หลกัทรัพย ์และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น ซึงผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อกบั TSD ไดโ้ดยตรงที TSD Call 

Center โทร. 0 2009 9999 หรือสมคัรใชบ้ริการ Investor Portalซึงเป็นระบบบริการขอ้มูลผูถื้อหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตไดท้ี 

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

3) สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทีมีนัยสําคญัของบริษัทอย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทันเวลา 

บริษทัได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

และการปฏิบติัการใดๆ ทเีกียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และทนักาล 

ในรอบปี 2561 ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่นาํส่งรายงานตามทีกฎหมายกาํหนดหรือนาํส่งล่าช้า และ

ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

4) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรตามงบการเงินรวมหลงัหกั

เงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอืนๆ ทงันี ขึนอยู่กบักระแสเงินสดของบริษทั ในปี 2561 บริษทักาํหนดรายชือผู ้

ถือหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) เมือ

วนัท ี28 กุมภาพนัธ์ 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัที 20 เมษายน 2561 โดยไดป้ระกาศโฆษณาคาํบอกกล่าวจ่ายเงินปัน

ผลในหนังสือพิมพท์งัฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ระหว่างวนัที 9-11 เมษายน 2561 ซึง

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 

เพอืปกป้องสิทธิของผูถ้ือหุน้ บริษทัไดด้าํเนินการตรวจสอบและติดตามขอ้มูลการรบัเงินปันผลของผูถ้ือ

หุ้นเป็นประจาํทุกปีซึงพบว่ายงัมีเงินปันผลค้างจ่ายจาํนวนหนึงทีผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับ บริษทัไดส่้งหนงัสือติดต่อผู ้

ถือหุ้นตามฐานขอ้มูลนายทะเบียนหลกัทรัพยแ์จง้รายละเอียดสถานะเงินปันผลคา้งจ่าย และวิธีดาํเนินการเพือติดต่อขอรับ

เงินปันผล และประสานงานเพอืการออกเช็คเงินปันผลฉบบัใหม่แทนเช็คสูญหายหรือหมดอายุ และการดาํเนินการเพือโอน

กรรมสิทธิการถือหุน้ใหท้ายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม 

นอกจากนี บริษัทได้เชิญชวนและส่งแบบฟอร์มสมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร                  

(e-Dividend) ให้แก่ ผูถื้อหุ้น เพือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป ซึงปัจจุบนัพบว่า               

ผูถื้อหุน้มีแนวโนม้เปลียนมาใชวิ้ธีรับเงินปันผลแบบ e-Dividend เพมิมากขึน 

5) สิทธิในการแต่งตัง ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทักาํหนดให้คณะกรรมการบริษทันาํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพือพิจารณาเลือกตงักรรมการแทน

ตาํแหน่งทีว่างลงเนืองจากครบวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครัง และพิจารณากําหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นประจาํทุกปี รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจดัการ 
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6) สิทธิในการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษทักาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทันาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นประจาํทุกปี 

7) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัไดส่้งเสริมผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของกิจการใหไ้ดเ้ขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจในเรืองสาํคญั 

รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร เป็นประจาํทุกปี โดยเมือวนัพฤหสับดีที 

5 เมษายน 2561 บริษทัได้จดัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ซึงเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคับข้อกําหนดที

เกียวขอ้ง มาตรฐานการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขนัพืนฐานใน

การเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงัไดดู้แลและอาํนวยความสะดวกในการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเรืองต่างๆ สรุปได้

ดงันี 

 การดําเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพอืบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพือเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุม

สามญัผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ตามหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการบริษทักาํหนดระหว่างวนัที 1 กนัยายน 2560  ถึงวนัที 31 

ธนัวาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยบริษทัไดป้ระกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาดาํเนินการ 

เพอืใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทั (เมือ

วนัท ี28 สิงหาคม 2560) ปรากฏวา่ เมือสินสุดระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุระเบียบวาระหรือเสนอชือ

บุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

- แจ้งกําหนด วนั เวลา สถานทีประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลทีเกียวข้อง และ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละเรืองทีเสนอต่อทีประชุมอยา่งครบถว้นและเพียงพอให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบก่อน

เวลาเปิดทาํการของ ตลท. ภาคเช้าของวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ตามมติ

คณะกรรมการบริษทัในการประชุมเมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เห็นชอบให้จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 ในวนั

พฤหสับดีท ี5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลดบ์อลรูม ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนั

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นสถานทีทีมีระบบขนส่ง

มวลชนทผีูถื้อหุน้สามารถเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผูเ้ขา้ประชุมจาํนวนมาก 

- แจง้แกไ้ขระเบียบวาระการประชุมเรืองพิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัทีจะเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้อยา่งครบถว้นและเพียงพอ ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบหลงัเวลาปิดทาํการของ ตลท. ภาคเยน็ของวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ผ่าน

ระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ตามมติคณะกรรมการบริษทัในการประชุมเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2561 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบ

ชุดทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหนา้ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั ตงัแต่วนัที 2 มีนาคม 2561 เป็นเวลามากกว่า 30 

วนัก่อนวนัประชุม 
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- จดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาเป็นการ

ล่วงหน้าตงัแต่วนัที 13 มีนาคม 2561 หรือมากกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม เป็นไปตามขอ้กฎหมาย และหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดีทีให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และ 21 วนั 

ตามลาํดบั โดยหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานทีประชุม แผนทีแสดงสถานทีประชุม ระเบียบวาระ

การประชุมซึงไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญั ขอ้มูลชีแจงความเป็นมา เหตุผลความจาํเป็น และประเด็นสาํคญัของแต่ละเรืองที

เสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เพอืพจิารณาอนุมติัหรือเพอืทราบ รวมทงัไดร้ะบคุวามเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละเรือง

ไวอ้ยา่งชดัเจนและเพียงพอครบทุกเรือง 

- จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่นายทะเบียนไดท้ราบเป็นการล่วงหน้าตงัแต่วนัที 13 มีนาคม 2561

มากกว่าทกีฎหมายกาํหนด (ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม) และไดส่้งใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัในวนัเดียวกนั 

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งคาํถาม และ/หรือขอ้คิดเห็นเพิมเติมในเรืองทีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระ

การประชุม และ/หรือขอ้เสนอแนะอืนทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นกลบัมาทางไปรษณีย ์หรือทางโทรสาร มายงัเลขานุการบริษทั หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มายงั CS@ratch.co.th 

เพือบริษัทจะได้ชีแจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิมเติมในทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจาํปี 2561 โดยบริษัทได้แจ้ง

รายละเอียดดงักล่าวผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เวบ็ไซตบ์ริษทั และแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นที

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ไม่มีผูถ้ือหุ้นส่งคาํถามและ/หรือขอ้เสนอแนะ

เป็นการล่วงหนา้มายงับริษทั 

- ประกาศโฆษณาคาํบอกกล่าวเชิญประชุมในหนงัสือพมิพท์งัฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ

ระหวา่งวนัที 23-25 มีนาคม 2561 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุม ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั

บริษทั 

- แจง้รายละเอียดเกียวกบัหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนงัสือมอบฉนัทะและวิธีการมอบ

ฉนัทะพร้อมคาํแนะนาํ รายชือกรรมการอิสระและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลใดๆ ทีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ

ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และข้อบงัคับบริษทัในส่วนที

เกียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุน้เพือใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละเรือง

ตงัแต่วนัที 13 มีนาคม 2561 

 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซึงเป็น

สถานทีทีผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก สถานทีประชุมมีขนาด

เหมาะสมสามารถรองรับผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอ เริมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตงัแต่เวลา 12.00 น. 

(ก่อนเวลาเริมประชุม 2 ชวัโมง) และเริมประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 16.40 น. ใชเ้วลาในการประชุมรวม 

2.40 ชวัโมง เพอืเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุกเรืองหรือจะเขา้ร่วมประชุม

เฉพาะเรืองก็ได ้โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุมเพือใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที

อยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทีเดินทางมาภายหลงัเริมการประชุมสามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างต่อเนืองจนถึงเวลาเลิกประชุม 
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- จดัสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นสาํหรับการประชุมไวอ้ย่างครบถว้น อาทิ โสตทศันูปกรณ์ทีใช้

ในการนําเสนอต่อทีประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ทีบรรจุข้อมูลเฉพาะของผูถื้อหุ้นแต่ละรายทีใช้ในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมและการนบัคะแนนเสียง ทาํให้การนับคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยาํ โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได ้

- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแสดงตนเพือเขา้ร่วมประชุมโดยพนกังานทีประธานกรรมการบริษทั

แต่งตงั ซึงขนัตอนการตรวจสอบไม่ยุ่งยากซบัซ้อน และเป็นไปตามรายละเอียดทีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญ

ประชุม 

- ประธานกรรมการทาํหน้าทีประธานทีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั โดยเริมจากแจ้งให้ทีประชุม

ทราบองค์ประชุมและมอบหมายให้เลขานุการบริษทัทาํหนา้ทีจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม และแนะนาํกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชีและทีปรึกษากฎหมาย ทีเขา้ร่วมในการประชุม เพือใหข้อ้มูลเพิมเติม ร่วมตอบขอ้ซกัถาม และเป็น

คนกลางร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง และครบถว้นในทีประชุม 

- แจง้ใหท้ีประชุมทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม วิธี

ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติทีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพือให้การปฏิบติั

เป็นไปตามขอ้พงึปฏิบติัสาํหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนของ ตลท.และเกิดความเขา้ใจทีชดัเจนอีกครัง 

ซึงรายละเอียดเป็นไปตามทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

- จดัใหมี้บตัรลงคะแนนในทุกเรืองทีเสนอต่อทีประชุม ซึงผูเ้ขา้ประชุมทุกคนไดรั้บเมือลงทะเบียน

เขา้ร่วมการประชุม โดยวิธีการทีใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนไม่ยุง่ยากซบัซอ้นคือจะใชก้ารยกมือหากไม่เห็นดว้ยหรืองด

ออกเสียงเพือเจา้หน้าทีของบริษทัจะไปรับบตัรลงคะแนนและจะทาํการนับคะแนนเสียงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ 

Barcode 

- จดัให้มีทีปรึกษากฎหมายซึงไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรืองต่างๆ เพือความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และตรวจสอบได ้อาทิ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะทีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม องคป์ระชุม ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรง

กบัขอ้บงัคบับริษทัและเป็นไปตามทีไดแ้จง้ต่อทปีระชุม ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ทีเขา้ประชุม

ทุกราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตงักรรมการ และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการลงคะแนนเสียงจากมติทีประชุม 

และจากบตัรลงคะแนน 

- ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลสําคัญเพิมเติมอย่าง

กะทนัหันในทีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพิมเรืองเพือพิจารณาลงมติหรือเปลียนขอ้มูลสําคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหน้า ทงันี เรืองทีนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและตามทีกฎหมาย

กาํหนด 

- ดาํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัทีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมทีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมโดยไม่มีการสลบัระเบียบวาระ เนืองจากคณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีถึงความสาํคญัและความจาํเป็นทีผูถื้อหุ้น

ตอ้งมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ จึงไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อ

หุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกครัง 
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- ดาํเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยเริมจากประธานทีประชุมชีแจงความเป็นมา เหตุผล

ความจาํเป็นขอ้มูลทีเกียวขอ้ง และขอ้เสนอเพือพิจารณาอนุมติัหรือเพือทราบต่อทีประชุมตามทีได้แจง้แก่ผูถื้อหุ้นไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุมอย่างครบถว้นและเพียงพอ หลงัจากนนัประธานทีประชุมไดใ้หเ้วลาแก่ผูถื้อหุ้นซกัถามอยา่งเหมาะสม 

จากนนัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัชีแจงจนเป็นทีเขา้ใจชดัเจนก่อนจะขอใหที้ประชุมลงมติโดยการออก

เสียงลงคะแนนตามทไีดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบแลว้ 

- แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตงักรรมการและการพิจารณาอนุมัติก ําหนดค่าตอบแทน

กรรมการออกจากกนั และจดัใหท้ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลและเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ

ไวต้รวจสอบและอา้งอิงเพือความถูกตอ้งและโปร่งใส 

- กาํหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนทุกครังสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย 

โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง 

- ประกาศให้ทีประชุมทราบรายละเอียดของมติทีประชุมในระเบียบวาระนนัๆ ภายหลงัการนับ

คะแนนเสียงเสร็จสินทุกครัง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

- กาํหนดใหมี้ระเบยีบวาระการพิจารณาเรืองอนืๆ (ถา้มี) เพือเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

เสนอเรืองเพือพิจารณาเพิมเติมนอกเหนือจากเรืองทีคณะกรรมการบริษัทบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม ซึงตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดว่า เรืองทจีะเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติในการพิจารณาเรืองอืนๆ ไดจ้ะตอ้งเสนอโดย

ผูถื้อหุน้ทีมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดของบริษทัในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองอนืๆ เพือพิจารณาลงมติ มีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเกียวกบักิจการของ

บริษทัทีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านนั 

- ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นทมีาประชุมดว้ย

ตนเองและผูรั้บมอบฉันทะรวมจาํนวน 1,411 ราย นบัจาํนวนหุ้นได้ 935,019,113 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 64.48 ของจาํนวน

หุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัโดยประธานกรรมการ ทาํหน้าทีประธานทีประชุม

ตามขอ้บงัคบับริษทั 

- คณะกรรมการบริษทัทงัคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น

ครบทุกคน หรือร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 การดําเนินการภายหลังเสร็จสินการประชุมผู้ถือหุ้น 

- แจง้มติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ทนัทีหลงั

เวลาปิดทาํการของ ตลท. ภาคเยน็ของวนัท ี5 เมษายน 2561 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรืองแยกประเภท

คะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท

อยา่งชดัเจน 

- จดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานุการบริษทั ซึงมีสาระสาํคญัในแต่ละเรือง

ทีเสนอต่อทีประชุม สรุปประเด็นสําคญัของขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นและคาํชีแจงของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร 

ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิมเติมของผูเ้ขา้ประชุม รวมทงัมติทีประชุม พร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วน

คะแนนเสียงของแต่ละเรืองไวอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 
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- แจง้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทั

เมือวนัที 18 เมษายน 2561 (ก่อนเวลาทีกฎหมายกาํหนด: ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น) เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อ

หุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมครังต่อไป ปรากฏว่าภายหลงัการเผยแพร่รายงานการประชุมบน

เวบ็ไซตข์องบริษทัไม่มีผูถื้อหุน้แจง้แกไ้ข เพิมเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

- นําส่งรายงานการประชุมซึงประธานทีประชุมลงนามรับรองแลว้ให้ ตลท. ก.ล.ต. และนาย

ทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพือตรวจสอบและอา้งอิง ตงัแต่วนัที 18 เมษายน 2561 (ก่อนเวลาทีกฎหมายกาํหนด: 

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

- จดัให้มีแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมเกียวกบัคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงาน

ประจาํปี การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํรายงานการประชุม เพือนาํขอ้เสนอแนะที

ไดไ้ปใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและ

กิจการของบริษทัให้ดียงิขึน 

- ไดค้ะแนนการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 จากสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทยร้อยละ 98 สูงกวา่คะแนนเฉลียทีร้อยละ 92.42 

9.7 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถ้ือหุ้นรายย่อยหรือ 

ผูถื้อหุน้สถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยมีการปฏิบติัทีเป็นสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษทักาํหนดใหใ้ชช่้องทางเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั

และกําหนดผูท้าํหน้าทีเปิดเผยข้อมูลของบริษทัได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และรอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นอกจากนี ยงัจดัให้มีช่องทางติดต่อสือสารเพิมเติมผ่านทางเว็บไซต์บริษทั และหน่วยงานที

รับผิดชอบ อาทิ สาํนกังานเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ และส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพือให้ผู ้

ถือหุน้เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนั 

2) การจัดทําเอกสาร 2 ภาษา บริษัทจัดทาํข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทงัภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท.หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุมรายงานการ

ประชุม การแจง้ข่าวแก่สือมวลชน และขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพือให้ผูถื้อหุน้ทงัชาวไทยและต่างชาติเขา้ถึงขอ้มูลของ

บริษทัไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอ

ชือบุคคลเพือเป็นกรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 

และ/หรือเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเพือเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของ

บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เป็นการล่วงหนา้ระหวา่งวนัท ี1 กนัยายน 2560 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2560 

รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

กระบวนการในการพจิารณา และช่องทางการเสนอเรืองไวอ้ย่างชดัเจน ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัตงัแต่วนัที 28 สิงหาคม 

2560 เมือสินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรืองหรือชือบคุคลจากผูถื้อหุน้ 
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4) การมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าประชุมแทน บริษทัจดัทาํหนังสือมอบฉันทะตามทีกาํหนดโดยกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 3 แบบ เพอือาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที

ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองใหส้ามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอืนเขา้ประชุมและออกเสียงใน

ทปีระชุมแทนได ้ประกอบดว้ย 

- แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทวัไป 

- แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 

- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะทีใช้เฉพาะกรณี ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให ้         

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ทงันี ผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทงั 3 แบบ จากเวบ็ไซต์ของบริษทัไดอ้ีกช่องทางหนึง

หรือผูถื้อหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอืน หรือจดัทาํขึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บริษทัไดเ้สนอชือกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมขอ้มูลของ

แต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเรืองทีบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม เพือเป็นทางเลือกให้ผู ้

ถือหุน้พิจารณามอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนได ้ซึงมีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษทัเขา้ร่วม

ประชุมแทนจาํนวน 150 ราย และมอบฉนัทะใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทนจาํนวน 29 ราย 

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริษทักาํหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถื้อหุ้น สําหรับผูเ้ข้าประชุมทุกรายโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการ

ลงคะแนนเสียง และมีทีปรึกษากฎหมายซึงเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยระเบียบวาระการเลือกตงักรรมการ

ไดแ้ยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบไวต้รวจสอบและอา้งอิง เพือความถูกตอ้งและ

โปร่งใส 

6) การเพมิเรืองเพือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 บริษทั

ไม่มีการบรรจุเรืองเพมิเติมในระเบียบวาระ เนืองจากคณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นทีว่าผูถื้อ

หุน้ตอ้งมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจจึงยดึถือหลกัการทีจะไม่มีการเสนอเรืองใดๆ ทีไม่ไดบ้รรจุไวใ้น

ระเบียบวาระการประชุมเพิมเติมจากทีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม หากผูถื้อหุ้นมีความจาํเป็นก็สามารถเสนอใน

ระเบียบวาระเรืองอนืๆเพอืพิจารณาไดโ้ดยปฏิบติัตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษทั 

9.8 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

1) นโยบายเกยีวกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ไว้

อย่างชัดเจนมีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณบริษัทเพือใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏิบติัสําหรับในการทาํงานของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มตามหลกัการส่งเสริมและกาํกบัดูแล เพือให้มนัใจว่า

สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผูถ้ือหุ้น พนกังาน ลูกคา้ เจา้หนี พนัธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชนที

บริษทัตงัอยูไ่ดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี โดยไดป้ระกาศและเผยแพร่ให้ผูเ้กียวขอ้งไดท้ราบอย่างทวัถึงผ่านช่องทาง

ต่างๆ และเวบ็ไซตข์องบริษทั สรุปไดด้งันี 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

 ดาํเนินธุรกิจเพอืสร้างความเติบโต ผลกาํไร และผลตอบแทนทีดีต่อผูถ้ือหุน้ 

 ดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ซือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ทกุรายอยา่งเท่า

เทียมกนั 

 เคารพสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอ เท่าเทียม และทวัถึง 

 ติดตามกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบาย และจรรยาบรรณเกียวกบัผูถ้ือหุ้นในการไดรั้บสิทธิ

ขนัพนืฐานและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีมีคุณภาพ การส่งเสริมให้ผู ้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นเพือให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองสําคญั รับทราบการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทั แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปฏิบติัของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร และจดัให้มี

มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุน้ 

การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงาน อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการ

ทาํงานทดีี 

 ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเนืองและทวัถึง 

 บริหารจดัการระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกบับริษทั          

ชนันาํทวัไป 

 แต่งตงั โยกยา้ย ใหร้างวลั และลงโทษดว้ยความเสมอภาค เทียงธรรม 

 พนกังานสามารถร้องเรียนในกรณีทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการทีกาํหนด 

 ติดตามกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน 

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และใหค้วามสาํคญัในการสือสาร 

 สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟืนฟขูนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน และพฒันาคุณภาพสงัคม 

 สนบัสนุนการอนุรกัษแ์ละฟืนฟคูุณภาพสิงแวดลอ้ม 

 ดาํเนินธุรกิจบนพนืฐานความรับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม 
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การปฏิบัติต่อลกูค้า 

 ผลิต ส่งมอบสินคา้และบริการทีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

 รับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้งือนไขในเวลาทีเหมาะสม 

 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

 จดัระบบและกระบวนการให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเกียวกบัสินคา้และบริการ โดยดาํเนินการอยา่งดี

ทสุีด 

  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้ รวมทงัตอ้งปฏิบตัิตาม

เงือนไขการคา้อยา่งเคร่งครดั 

การปฎิบัติต่อเจ้าหนี 

 ปฏิบติัตามเงือนไขทีมีต่อเจา้หนีอยา่งเคร่งครัด 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัเจา้หนี 

 ใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงัในการแกปั้ญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ทีไม่สุจริตในการคา้

กบัเจา้หนี 

 รายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสมาํเสมอ 

 แจง้ให้ทราบล่วงหนา้กรณีบริษทัไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขได ้เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้จัดหาสินค้า 

 ยดึหลกัประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง 

 ใหโ้อกาสแก่คู่คา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั 

 มีหลกัเกณฑก์ารประเมิน คดัเลือกคู่คา้ และรูปแบบสญัญาทีเหมาะสมเป็นสากล 

 มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสญัญาและเงือนไขอยา่งครบถว้น 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ของบริษทั 

  แจง้ให้ทราบล่วงหนา้กรณีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขได ้เพอืร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

 ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาและหลกัสากลของการแข่งขนัทีดี 

 ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการทีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

 ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยปราศจากมูลความจริง 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ 
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 ปฏิบติัตามเงือนไขทางการคา้อยา่งเคร่งครดั 

การปฏิบัติต่อพนัธมิตรทางธุรกจิ 

 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

 ใหค้วามช่วยเหลือทางธุรกิจในลกัษณะทีเอืออาํนวยผลประโยชน์ซึงกนัและกนั โดยคาํนึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทัและอยูบ่นพืนฐานผลตอบแทนทีเป็นธรรมทงัสองฝ่าย 

 ใหข้อ้มูลทีเป็นจริง รายงานทีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาตงัอยูบ่นพนืฐานของความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจ 

การปฏิบัติต่อภาครัฐ 

 สนบัสนุนการดาํเนินงานของภาครัฐ และปฏิบติัตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบั

ดูแลทเีกียวขอ้ง 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐั 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

เพือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกําหนดขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labour Organization: ILO) เป็นพนืฐานในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสามกลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังาน ชุมชน และคู่ค้า บริษทัได้

ยดึหลกัการปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายแรงงานเขา้มาใช้ในกระบวนการทาํงาน และใชเ้ป็นแนวทางในการดูแล

และคุม้ครองพนกังาน การจา้งงานซึงครอบคลุมการจา้งงานในทอ้งถินมาตงัแต่ปี 2556 สําหรับชุมชนบริษทัเคารพสิทธิใน

การรับรู้ข่าวสารและการดูแลความปลอดภยัให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนือง โดยใช้วิธีการสือสารระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ 

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ทางดา้นคู่คา้ บริษทัมุ่งเน้นความเป็นธรรมในการปฏิบติัต่อแรงงานของคู่

คา้ การกาํหนดแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชนไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกบัสิทธิ

มนุษยชนให้แก่พนักงานไดท้ราบและถือปฏิบติัเพือให้พนกังานไดต้ระหนักถึงความยงัยืนของบริษทั เนืองจากการเผชิญ

ความเสียงดา้นสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเชือมนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียและภาพลกัษณ์ของบริษทัได ้

3) การบริหารความเสียง 

บริษทัให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสียงโดยคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัง “คณะกรรมการ

บริหารความเสียง” เป็นผูรั้บผิดชอบ และกาํหนดให้มีการพิจารณาและดาํเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความระมดัระวงั 

รวมถึงจดัใหมี้มาตรการป้องกนัหรือเยยีวยาผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆโดยคณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดและประกาศเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเสียง” ผ่านช่องทางการสือสารภายใน และเวบ็ไซต์บริษทั สรุปได้

ดงันี 

นโยบายการบริหารความเสียง 

 ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเสียง 

 ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหาร ความเสียงทมีีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 

 ใหมี้การวดัผลความเสียงทงัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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 ใหมี้การกาํหนดเพดานความเสียง และกาํหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเสียงทเีป็นสญัญาณเตือนภยั

(Warning Sign) 

 ใหมี้ระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

แนวปฏบัิติด้านการบริหารความเสียง  

กาํหนดใหมี้การระบุปัจจยัเสียง กาํหนดมาตรการในการจดัการ และควบคุมความเสียงให้อยูใ่นระดบัที

ยอมรับได้ โดยมีการทบทวนและประเมินผลดา้นการบริหารความเสียง เพือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพือให้สามารถ

ปรับเปลียนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ย่างทนัท่วงที และให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัทราบตามลาํดบัเป็นประจาํทุกไตรมาส (รายละเอยีดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

โครงสร้างการจดัการ และปัจจยัความเสียง) 

4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัยดึมนัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรม และยดึมนัในความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิงแวดลอ้มรวมทงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึงสอดคลอ้งกบันโยบาย

และเจตนารมณ์ของบริษทัทีมุ่งมนัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ โดยไดเ้ขา้ร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ

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

ปัจจุบนัไดรั้บการต่ออายุใบรับรองเรียบร้อยแลว้ ตามมติคณะกรรมการ CAC เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยใบรับรอง

ดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัทีมีมติ เพือเป็นการยืนยนัถึงเจตนารมณ์ของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริต และเพือให้

มนัใจว่าบริษทัมีความแน่วแน่ในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้และจะไม่เกียวขอ้งกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ทงัทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน และห้าม

บุคลากรทุกคนของบริษทัตงัแต่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกรับ ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตและ

คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายกรอบการดาํเนินการต่อต้านการทุจริต และการบริหาร

ความเสียงดา้นการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทงัไดก้าํหนดหน้าทีความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนด

ในการดาํเนินงานของผูเ้กียวข้องอย่างเหมาะสมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และใช้เป็นแนวทางการปฏิบติัทีชัดเจนในการ

ป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัในทกุกิจกรรมทางธุรกิจ เพือนาํพาองคก์รไปสู่การพฒันาและดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยืน โดย

ไดมี้การสือสารให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดผา่นช่องทางการสือสารต่างๆอยา่งเหมาะสม ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ 

และฝ่ายบริหาร ในฐานะผูน้าํองคก์รทีจะตอ้งแสดงบทบาทและจุดยนืในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัให้แก่บุคลากร

ของบริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน เกิดความเชือมนัต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต 

1. จดัใหด้าํเนินการส่งเสริมวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รปัชนั 

2. จดัใหด้าํเนินการกาํหนดหลกัการ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบติัทชีดัเจนสาํหรับการดาํเนิน

ธุรกิจ 

3. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในดา้นความเสียงจากการทจุริตและคอร์รัปชนั 
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4. จดัให้ดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสอบ และการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการ

ต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปชนัอยา่งเหมาะสม 

5. จดัให้มีการกาํหนดระเบียบปฏิบตัิและการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

6. จดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัทีเหมาะสม 

การบริหารจัดการความเสียงด้านการทุจริต มีมาตรการในการป้องกนัการทุจริต 5 กิจกรรมหลกั  

1. การประเมินความเสียงด้านการทุจริต กาํหนดให้มีการระบุความเสียง วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส 

และความรุนแรง และพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการทีเหมาะสมเพอืลดความเสียงด้านการทุจริต 

2. การจดัทาํ ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบคาํสงั และจรรยาบรรณบริษทั อยา่งสมาํเสมอ และ

สือสารให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนัของบริษทัอย่าง

เคร่งครัด 

3. การสือสารและอบรม ให้จดัทาํแผนการสือสารและการจดัอบรมประจาํปี ช่องทาง ความถี เนือหา 

และการดาํเนินการเพือให้เกิดประสิทธิผลทงัต่อภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูป้ฏิบตัิงานตระหนกัถึง

ความสาํคญั การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียงดา้นการทุจริตของบริษทั ความโปร่งใสและความมุ่งมนัในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัในทุกระดบั เพือสือสารไปยงัพนัธมิตรธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ปี 2561 บริษทัไดด้าํเนินการสือสารและอบรม โดยมีการกาํหนดคณะทาํงานฯ ทีมาจากตวัแทนของ

หน่วยงานทุกสายงานเพือมาจดัทาํแผนการสือสารอบรมดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัประจาํปีโดยมีการ

จดัประชุมทุกรายไตรมาส ทงันีการดาํเนินการของบริษทัทีสาํคญัในดา้นการสือสารอบรมดงักล่าว มีดงันี 

 จดัอบรมหลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั โดยเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิและเชียวชาญ

เรืองต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เขา้มาบรรยายให้กบัผูบ้ริหาร

และพนักงานทุกระดบั เพือความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสาํนึกเรืองการต่อตา้นการทุจริตให้ชัดเจนมากยิงขึน โดย

ครอบคลุมเนือหาหลกัๆในเรืองของความรู้ทวัไปเกียวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย 

บทบาทผูน้าํองคก์รและพนกังานในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนั 

 จดัใหม้ีนิทรรศการ และเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบ News Letter ทีเกียวขอ้งกบัต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชนั 

 จดัให้มีการทดสอบและประเมินความตระหนกัรู้ ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัเกียวกบัการต่อตา้น

การทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งถูกตอ้งผ่านระบบ e-learning โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งผ่านเกณฑก์าร

ทดสอบดงักล่าวอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 ดาํเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจง้หนงัสืออย่างเป็นทางการเกียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัการ

ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั ไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจและผมู้ ◌ส่ีวนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 จดัการอบรม (Orientation) ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้แก่พนกังานทีได้รับการจา้งงาน

จากบริษทั 
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4. การสอบทานประวติับุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทางธุรกิจก่อนการจา้งและก่อนการเริมสัญญาหรือ

ธุรกรรมระหว่างกนั โดยการดาํเนินการจะตอ้งกระทาํภายใตก้ารไดรั้บการยนิยอมและเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ซึง

บริษทัได้มีการกาํหนดเรืองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่าง

เคร่งครัด ไวใ้นสญัญาจา้งโดยตอ้งมีการลงนามเพือรับทราบขอ้ตกลงก่อนการเริมงานดว้ย 

5. การควบคุมภายใน ใหทุ้กหน่วยงานของบริษทักาํหนดขนัตอนการทาํงาน และการแบ่งแยกหน้าที

รับผิดชอบในทุกขนัตอนอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือประโยชน์ในการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวน

ปรับปรุงอยา่งสมาํเสมออยา่งนอ้ยปีละครัง 

การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม 

- กาํหนดกลไกการแจ้งเหตุเบาะแสและการรายงานการทุจริตอย่างชดัเจน จดัให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสเกียวกบัการทุจริตโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตน เพือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถู้กทาํร้ายหรือข่มขู่ในภายหลงั  

- กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในแต่

ละดา้นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- กาํหนดให้คณะทาํงานดา้นการกาํกับดูแลกิจการทีดี ทาํหน้าทีติดตามกํากบัดูแล รวบรวมผลการ

ประเมินความเสียงด้านการทุจริต และติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความเสียง และรายงานให้ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการหรือหน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้งรับทราบอยา่งสมาํเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแลและสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ซึงครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ สรุปได้

ดงันี 

- สอบทานนโยบาย ขนัตอนการบริหารจดัการความเสียงด้านการทุจริต รวมถึงการประเมินความ

เพียงพอของการควบคุมภายในเพือป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชนัทีอาจจะเกิดขึน 

- กาํหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสอบภายในและการกาํกับดูแลการดาํเนินงานให้ครอบคลุมด้านการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เพือให้มนัใจว่ามีการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัอย่างเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากล 

- สอบทานการต่อต้านการทุจริตในด้านนโยบายการสือสารและอบรมให้พนักงานทุกคน รวมถึง

บุคคลภายนอกและผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัการต่างๆ 

- สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบ คาํสัง และจรรยาบรรณบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชนั การใหแ้ละรับของขวญัและของทีระลึก เงินบริจาคเพือการกุศลและเงินสนบัสนุน ค่ารับรอง การบริหารความ

เสียงดา้นการทุจริตเป็นตน้ 

- กาํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปีเพือสอบทานการบริหารความเสียงด้านทุจริตคอร์รัปชนัของ

บริษทัให้เป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรการทีกาํหนด 

ในปี 2561 ไม่พบประเด็นการกระทาํผิดดา้นการทุจริตหรือการทาํผิดดา้นจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีที

กรรมการหรือผูบ้ริหารลาออกเนืองจากประเดน็เรืองการกาํกบัดูแลกิจการแต่อยา่งใด 
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5) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

สําหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่วา่จะเป็นผูป้ฏิบติังานหรือบุคคลภายนอกทีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเสียงที

จะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานของบริษทั หรือจากการปฏิบติัหนา้ทขีองผูบ้ริหารและพนกังาน เกียวกบัการกระทาํ

ผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัไดจ้ดัช่องทางการร้องเรียน

และแจง้เบาะแสเกียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชนัผ่านช่องทางใดช่องทางหนึงทีสะดวกหรือเหมาะสม ดงันี 

กระบวนการดําเนินการเมือได้รับข้อร้องเรียน 

1. ผูรั้บเรืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงทีเกียวขอ้งกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดว้ย

ตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลทีมีความเหมาะสมดาํเนินการ 

2. นาํเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พจิารณาแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวน 

3. คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือการตรวจสอบ

เอกสาร 

4. คณะกรรมการสอบสวนประมวลผลและตดัสินขอ้เทจ็จริง เพือพิจารณาขนัตอนและวิธีการจดัการที

เหมาะสม 

5. คณะกรรมการสอบสวนกาํหนดมาตรการแกไ้ข และบรรเทาความเสียหายให้กบัผูที้ไดรั้บผลกระทบ 

และรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 

6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลพัธ์ใหผู้ร้้องเรียนทราบ กรณีผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

สําหรับภายในองค์กร บริษทัไดก้าํหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์สาํหรับพนักงานทีเห็นว่ามี

การปฏิบติัทีไม่เป็นธรรม รวมทงัการคุ ้มครองผูร้้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือ

พยานหลกัฐานเกียวกบัการร้องทุกข ์และ/หรือเป็นผูพิ้จารณาคาํร้องทุกข์ดว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ

บริษทัไวใ้นระเบียบว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล หมวดการอทุธรณ์และร้องทุกขไ์วด้ว้ย 

ช่องทางการสือสารอืนๆ บริษทัไดก้าํหนดช่องทางการรับแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ

จากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพือการปรับปรุงและพฒันาบริษทัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือติดต่อเลขานุการบริษัท 

หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอืนอย่างใด

อยา่งหนึงทีเห็นว่าเหมาะสม 

6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของตนและบคุคลทีเกียวขอ้งตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” ส่งใหเ้ลขานุการ

บริษทัจดัเก็บ และจดัส่งสาํเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี และรายงานเพิมเติม

ทนัทีทีมีการเปลียนแปลง เพือให้ขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ สาํหรับเป็นขอ้มูลแก่คณะกรรมการบริษทัใน

การพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียซึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการทาํธุรกรรมของบริษทัทีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และสามารถช่วยใหต้ดัสินเพือประโยชน์ของบริษทัโดยรวมไดอ้ยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 
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7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดและประกาศนโยบายเกียวกบัสงัคมและสิงแวดลอ้ม เพอืเป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้ความสําคัญในการสือสาร การ

สนับสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน 

และสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟืนฟคูุณภาพสิงแวดลอ้มมาอยา่งต่อเนือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการดาํเนินการในทุกกระบวนการ

และช่วงเวลาของการพฒันาและดาํเนินโครงการของบริษทั กล่าวคือ ในช่วงการพฒันาโครงการไดมี้การศึกษารายละเอียด

ขอ้มูลเบอืงตน้ทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน 

เพือจดัทาํแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและขอ้มูลหลกัในการสือสารของโครงการ การจดักิจกรรมเสริมสร้างความ

เขา้ใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรืองต่างๆ ภายใตข้อ้กาํหนดของหน่วยงานราชการและ

หน่วยงานกาํกับดูแลทีเกียวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้าง โครงการมีการสือสารทาํความเข้าใจให้ความรู้เกียวกับการ

ดาํเนินงาน และนโยบายการดาํเนินงานของบริษทั กบัชุมชนอยา่งต่อเนือง จนถึงช่วงทีโครงการมีการดาํเนินงานแลว้ก็ยงัคง

มีการติดต่อสือสารอย่างใกลชิ้ดและสมาํเสมอกบัชุมชน มีการรับฟังขอ้เสนอแนะเพือพฒันาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากนี ยงัมีการดาํเนินการทีสําคญั ได้แก่ การจดัให้มี “คณะกรรมการผูต้รวจการสิงแวดลอ้ม

โรงไฟฟ้าราชบุรี” ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากชุมชนผูน้าํชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน และจงัหวดั ทาํหน้าทีในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน

แกไ้ขและลดผลกระทบสิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามทีระบุในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้ม และเป็น

องคก์รกลางในการติดต่อประสานงานกบัโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นทีอาจเป็น

ปัญหา ขอ้เสนอแนะจากชุมชน ซึงเป็นช่องทางสาํคญัอีกทางหนึงในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีระบบ และต่อเนือง 

ปี 2561 บริษทัได้จ ัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านทางการดาํเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม สามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมในหวัขอ้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

8) การทํารายการทีมีหรืออาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเรืองการมีส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษทัว่า ในการออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

“กรรมการทมีีส่วนไดเ้สียในเรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั” โดยไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเสมอมา ทงันี

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดมาตรการในการจดัการและป้องกนั

ความขดัแยง้ของผลประโยชน์รวมถึงการกาํกบัดูแลการดาํเนินการต่างๆ เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผล รวมทงัการปฏิบติั

และการเปิดเผยขอ้มูลทถูีกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง เพอืประโยชน์โดยรวมของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั โดยการพิจารณากลนักรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํกบั

ดูแลการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษทัและบริษทัย่อย ใหเ้ป็นไปเพือประโยชน์โดยรวมของบริษทั และบริษทัย่อย 

โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทงัในดา้นราคาและเงือนไขทปีฏิบติัเช่นเดียวกนั หากทาํรายการกบัธุรกิจทวัไปอืนๆ และให้

มีการเปิดเผยการเขา้ทาํรายการอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งเพือความคล่องตวัในการดาํเนินงานของ

บริษทั คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมติัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัการทาํรายงานเกียวโยงกนัทีเป็นรายการ
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ธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะโดยทวัไปในวงเงินไม่เกินครังละ 

30 ลา้นบาท และใหร้ายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส ซึงเป็นไป

ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในปี 2561 เป็นปีทีมีความทา้ทายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมาก เหตุการณ์กระแสนาํพดัเขือนดินย่อยส่วน D

ของเขือนหลกัเซนาํน้อยในโครงการพลงันาํเซเปียน เซนาํน้อย ตงัอยู่ใน สปป.ลาว ทีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างจนพงัทลาย บริษทั

ขอแสดงความเสียใจอยา่งสุดซึง ต่อประชาชน ชุมชน รัฐบาลสปป.ลาว และภาคส่วนทีเกียวขอ้งทงัหมดทีไดรั้บผลกระทบจาก

เหตุการณ์ดงักล่าว ทงันี บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ซึงเป็นบริษทัผูรั้บสมัปทานและดาํเนินงานโครงการ โดยบริษทั 

ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 25 ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีกับทางการ สปป.ลาว ซึงได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบหา

สาเหตุ รวมทงัคณะกรรมการประเมินความเสียหาย ฟืนฟูและเยียวยาผลกระทบในดา้นต่างๆ เพือบริหารจดัการสถานการณ์ให้

สามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วทสุีด บริษทัไดส้นบัสนุนความตอ้งการของทางการ สปป.ลาว ดว้ยการให้ความช่วยเหลือทงั

ดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ สิงของจาํเป็น รวมทงับุคลากร เพือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผูเ้กียวขอ้งต่างๆ

อยา่งเตม็กาํลงั 

สาํหรับการตรวจสอบหาสาเหตุอยู่ระหว่างดาํเนินการภายใต้การควบคุมกาํกับของคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุ 

โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เป็นประธาน ส่วนการจดัการปัญหาและผลกระทบดา้นชุมชนสังคม เศรษฐกิจ และ

สิงแวดลอ้ม รัฐบาล สปป.ลาว ไดด้าํเนินการควบคู่กนัไปและมีความกา้วหน้าเป็นลาํดบั เมือวนัที 26 มกราคม 2562 รัฐบาลสปป.

ลาวได้อนุมติัค่าชดเชยแก่ครอบครัวผูเ้สียชีวิตและสูญหาย จาํนวน 71 ราย รายละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็อยู่

ระหว่างการประเมินความเสียหายและจดัทาํแผนฟืนฟูทงัด้านชุมชนและสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม แบบบูรณาการ

นอกจากนี บริษทัผูรั้บสัมปทาน และบริษทัผูร้ับเหมาก่อสร้างโครงการ ไดจ้ดัสร้างทีพกัชวัคราว ซึงได้ทยอยส่งมอบให้กับ

ทางการสปป. ลาว แลว้จาํนวน 800 หลงั เพอืใหค้รอบครัวประชาชนทีไดรั้บผลกระทบไดเ้ขา้พกัอาศยัเป็นการชวัคราว 

ดา้นผลกระทบต่อโครงการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ไดจ้ดัส่งทีมผูเ้ชียวชาญและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินสาเหตุเบืองตน้ของเหตุการณ์ รวมทงัไดจ้ดัทาํแผนฟืนฟู (Restoration Plan) โครงการ ชุมชน 

และสิงแวดลอ้ม โดยไดน้าํเสนอ แผนดงักล่าวต่อกระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) และ 

กระทรวงพลงังานและบอ่แร่ (Ministry of Energy and Mine) สปป.ลาว เมือเดือนกนัยายน 2561 หากแผนดงักล่าวไดร้ับความ 

เห็นชอบ โครงการจะไดเ้ริมดาํเนินการดา้นต่างๆ รวมทงัการก่อสร้างเขือนคอนกรีตบดอดั (Roller Compacted Concrete Dam) 

ทดแทนเขือนดินยอ่ยกนัช่องเขาส่วน D ได ้

สาํหรับผลกระทบทีมีต่อบริษทันัน เนืองจากบริษทัถือหุ้นในโครงการดงักล่าวร้อยละ 25 ผลกระทบต่อสถานะทาง

การเงินของบริษทัจึงอยู่ในระดบัทยีอมรับได ้ไม่กระทบมากนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การทบทวนบทเรียนจากเหตุการณ์

ครังนี เพือนาํไปปรับปรุง กระบวนการบริหารความเสียงโครงการ การวิเคราะห์ Dam Break Analysis และการประเมินความ

เสียงด้านชุมชนโดยรอบโครงการ รวมถึงการจัดทาํแผนฉุกเฉินและแผนอพยพของเขือนหลกัและเขือนย่อยเพือป้องกัน

เหตุการณ์เกิดซาํ ซึงเป็นสิงทบีริษทัไม่ปรารถนาอยา่งยงิยวด 
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ขยายฐานธรุกิจโครงสร้างสาธารณูปโภคมากขึน 

ตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ทีมุ่งหมายยกระดบัการพฒันาประเทศไปสู่การ

พัฒนาอย่างยงัยืนในทุกมิติ โดยด้านเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน เพือรองรับการลงทุนของ

ภาคอุตสาหกรรมทีใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทงัความเป็นอยูท่ีดีขึนของคนในสังคม บริษทัจึงเล็งเห็นเป็นโอกาสทาง

ธุรกิจทีจะช่วยเสริมการเติบโต นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าทเีป็นธุรกิจหลกั 

ในปี 2561 บริษทัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ใหม่ทีสะทอ้นถึงความคาดหวงัและโอกาสทางธุรกิจทีเอือต่อการเติบโตของ

บริษทัในอนาคต คือ “เป็นบริษทัชนันาํด้านพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก” และได้มีการลงทุนในโครงการนําประปาใน สปป.ลาว มูลค่าการลงทุนของบริษทั 194.59 ลา้นบาทซึงถือเป็น

โครงการที 3 ต่อจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพแูละสายสีเหลือง ซึงไดล้งทุนเมือปี 2560 ในประเทศไทย 

เน้นบริหารประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและความปลอดภัยพนักงานและคู่ค้า 

เนืองจากโรงไฟฟ้าหลกัมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปีการจดัการประสิทธิภาพการผลิตเพือให้สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้

ลูกคา้ไดต้ามสญัญา โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายมีความปลอดภยั เป็นภารกิจสาํคญัทีบริษทัเน้นยาํและใหค้วามสาํคญัตลอดมา ใน

ปี 2561 โรงไฟฟ้าทีบริษทัควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า ไดผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าได้รวม 18,325,841 เมกะวตัต-์ชวัโมง โดยมี

ความพร้อมจ่าย (Availability) ความเชือถือไดข้องโรงไฟฟ้า (Reliability) และอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) บรรลุเป้าหมาย

ทกีาํหนดไว ้

ร่วมพฒันานวัตกรรมการเดินเครือง และบํารุงรักษากบัคู่ค้า 

โรงไฟฟ้าราชบุรี และไตรเอนเนอจี ซึงเป็นโรงไฟฟ้าหลกัไดส้นบัสนุนคู่คา้เดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าคิดคน้

วิธีการเพิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าให้ดียิงขึน ไดแ้ก่ การประดิษฐ์รถดาํนาํ เพือใช้ถ่ายภาพใตน้าํในพืนทีเก็บนาํ

ต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เช่น ถงัตกตะกอนนาํดิบ (Solid Contact Unit) พืนทีอบัอากาศ หรืองานทีมีความเสียงต่างๆ ซึงสามารถยดื

ระยะเวลางานบาํรุงรักษา และลดค่าใช้จ่ายงานบาํรุงรักษาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงั ยงัมีการศึกษาวิธีรักษาสภาพ

โรงไฟฟ้าแบบเปียกหรือ Wet Pack ในช่วงทีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีถูกสงัให้หยุดเดินเครืองเป็นระยะเวลานานซึงวิธีนี

ช่วยใหโ้รงไฟฟ้าสามารถเดินเครืองไดอ้ย่างทนัท่วงท ีทมีีคาํสงัจากศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ 

การจัดการก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัตลอดจนโรงไฟฟ้าทกุแห่งไดทุ่้มความพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการใช้พลงังานและทรัพยากร 

เพอืลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทงัขยายผลไปยงัชุมชนดว้ยการสนบัสนุนส่งเสริมการอนุรักษ ์พลงังานและป่าไมด้ว้ย ใน

ปีทีผ่านมา บริษทัและโรงไฟฟ้าราชบุรีไดร่้วมกันพฒันาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศ

ไทย หรือ T-VER ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) จากโครงการเพิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

ดว้ยการปรับเปลียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จาํนวน 6,577 หลอด ในโรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถลดปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกได ้771 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 

นอกจากนี โรงไฟฟ้าราชบุรียงัร่วมมือกบั กฟผ. ในฐานะคู่คา้ของบริษทัศึกษาวิจยัและพฒันาการเพิมสมรรถนะของ

กงัหนัก๊าซ หรือ Gas Turbine ในสภาวะอณุหภูมิ บรรยากาศทีสูงขึน ดว้ยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเขา้ Air Inlet Filter ส่งผลให้

เครืองกงัหนัก๊าซสามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ต็มสมรรถนะแมอุ้ณหภูมิภายนอกจะสูงขึนและสามารถผลิตและจ่ายไฟฟ้าไดต้ามที

ลูกคา้สงัการ 
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กลยุทธ์และแนงทางการพฒันาอย่างยังยืนขององค์กร 

บริษทัมุ่งมนัสร้างองคก์รใหเ้ติบโตเป็นบริษทัชนันาํดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทีมุ่งเน้นการสร้าง

มูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และดาํรงอยู่อย่างมนัคงและยงัยืน เพือเป็นกาํลงัสําคญัทีช่วยสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่

คุณค่าธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง ซึงมีส่วนสาํคญัในการผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน

ในสงัคม บริษทัจึงไดป้ระกาศนโยบายการพฒันาความยงัยืนองคก์ร โดยมีบริบทดงันี 

 
 

ภายใตน้โยบายดงักล่าว บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล ในการดาํเนิน

ธุรกิจให้บรรลุเป้าประสงคที์วางไวใ้นแต่ละดา้น ซึงจะนาํไปสู่ความยงัยืนขององคก์รไดใ้นทีสุด ในปี 2561 ประเด็นสาํคญัใน

แต่ละมิติและแนวทางการดาํเนินงาน สรุปไดด้งันี 

มิตสิิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ลดผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มจากการผลิตและการดาํเนินธุรกิจใหน้อ้ยทีสุด 

ประเด็นสําคญั 
 การจดัการสิงแวดลอ้มใหไ้ดม้าตรฐาน 

 การจดัการนาํ 

 การใชท้รัพยากร 

 การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวั 

 การจดัการวสัดุเหลือใช ้

แนวทางดาํเนินงาน 
 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดลอ้มโครงการครอบคลุมดา้นอากาศ นาํ ของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพือกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มโดยตอ้งปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

 คดัเลือก ติดตงัเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพ โดยใชพ้ลงังานและทรัพยากรนอ้ย และสามารถ

ควบคุมการปลดปล่อยมลสารไดต้ามมาตรฐาน 

 คน้หาวธีิเพิม/ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัอนุรักษ์

พลงังานในโรงไฟฟ้าและอาคารสาํนกังาน เพือลดก๊าซเรือนกระจก 

 ลงทุนโครงการพลงังานทดแทน และส่งเสริมชุมชนลดการใชพ้ลงังาน เพือลดก๊าซเรือนกระจก เปิดให้ชุมชน   

มีส่วนร่วมเพือรับฟังปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มและร่วมกนัแกไ้ข เพือลดความขดัแยง้ 
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มิตสัิงคม 

เป้าประสงค์ สร้างความไวว้างใจและการยอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ประเด็นสําคญั 
 การปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 การดูแลชุมชนและสงัคม 

 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มทดีีในการทาํงานของพนกังานและคูค่า้ 

 การพฒันาขีดความสามารถองคก์รและความผกูพนัของพนกังาน 

แนวทางดาํเนินงาน 
 เปิดกวา้ง รับฟัง และสร้างความสัมพนัธ์อยา่งสมาํเสมอกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความโปร่งใส จริงใจ                 

และเท่าเทียม 

 เคารพในศกัดิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน และยอมรับความแตกต่างในคา่นิยม ความเชือ ศาสนา วฒันธรรม 

ประเพณีของแต่ละชุมชนและสงัคม 

 ผลิตและส่งมอบสินคา้ (พลงังานไฟฟ้า) ตามคุณภาพและปริมาณทีตกลงไว ้เพือสร้างความมนัใจของลูกคา้  

และความมนัคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 

 กาํหนดมาตรการความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัในสถานทีทาํงาน เพือป้องกนัความสูญเสียและ

อุบติัเหตทีุส่งผลต่อพนกังาน ผูรั้บเหมา ชุมชนทีอยูร่อบขา้ง และธุรกิจของบริษทั 

 สร้างเสริมบรรยากาศการทาํงานทีสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิต พร้อมพฒันาระบบการบริหารจดัการบุคลากร 

แบบคุณธรรมและพฒันาศกัยภาพและความสามารถ ใหเ้กิดความมนัคงในอาชีพ 

 

มิตเิศรษฐกจิ 

เป้าประสงค์ สร้างมลูค่าองคก์รใหเ้ติบโตและผลิตไฟฟ้าตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

ประเด็นสําคญั 
 การกาํหนดกลยทุธ์และกาํหนดเป้าหมายองคก์ร 

 การบริหารประสิทธิภาพการผลิตเพือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 

 การบริหารจดัการคู่คา้ (ดา้นสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั) 

 การบริหารห่วงโซ่อุปทานและพนัธมิตรธุรกิจแบบระยะยาว 

 การบริหารจดัการความเสียงระดบัองคก์รและระดบัโครงการ 

แนวทางดาํเนินงาน 
 แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค รวมทงับริหารประสิทธิภาพการสร้างรายได ้

ของสินทรัพย ์เพือสร้างผลตอบแทนผูถื้อหุน้ และคุณคา่ร่วมในห่วงโซ่ธุรกิจควบคู่กนัไป 

 มุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์แบบพนัธมิตรระยะยาวกบัหุ้นส่วนธุรกิจ รวมทงัคู่คา้ทีอยูใ่นห่วงโซ่อปุทาน   

เพือความสามารถในการแขง่ขนัทีแขง็แกร่ง 

 วางมาตรฐานการคดัเลือกคู่คา้และการจดัซือจดัจา้งบนหลกัการโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเท่าเทียม 

  ประเมินความเสียงดา้นเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภบิาล และกาํหนดมาตรการป้องกนัและ                           

ลดความเสียงนนั 

 ในกระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจ คาํนึงถึงประเด็นความปลอดภยั สิงแวดลอ้ม และสงัคม 
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ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ เป็นองคก์รทีโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

ประเด็นสําคญั 
 การส่งเสริมธรรมาภบิาลขององคก์ร 

 คุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

 วฒันธรรมความซือสตัยแ์ละรับผิดชอบ 

 การบริหารจดัการองคก์ร 

แนวทางดาํเนินงาน 
 ปฏิบติัตามกฎหมายทีกาํกบัการดาํเนินธุรกิจบริษทัและในห่วงโซ่ธุรกิจทงัหมด 

 ประเมินความเสียงการทุจริตและกาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุม รวมทงัติดตามการปฏิบติัตามมาตรการ

ดงักล่าว 

 ปรับปรุงกลไกควบคุมภายใน ระเบียบ และขอ้บงัคบับริษทัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณต์ลอดเวลา และจาํกดั

ความเสียงดา้นธรรมาภิบาลใหเ้หลือนอ้ยทีสุด 

 ปลูกฝังคา่นิยมองคก์รทีมุ่งเนน้คุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย ์และรับผิดชอบ ผา่นกลไก กระบวนการ

ทาํงาน และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั 

 ปฏิบติักบัพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่กระทาํการใดทีเป็นการล่วงละเมิด

และเลือกปฏิบติั 

ทงันี บริษทัมีการทบทวนและประเมินประเด็นสําคญัในแต่ละมิติให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษทัทีมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี ซึงแนวทางดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ไดห้ลอมรวมอยู่ในกระบวนการทาํงานประจาํวนั

และแผนงานของบริษทั 

การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ 

การติดตามและประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์ ไดใ้ชเ้ครืองมือต่างๆ ดงันี 

 ดชันีชีวดัผลงานประจาํปี 2561 ประกอบดว้ย เป้าหมายการลงทุนเพิมกาํลงัการผลิต ผลกาํไร อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น การบริหารงบประมาณ ผลการประเมินความยงัยืน ความผูกพนัของพนักงาน และระดับ

สมรรถนะขององคก์รตามหลกัเกณฑ ์High Performance Organization (HPO) 

 ดชันีชีวดัผลงานของสายงานทเีชือมโยงกบัเป้าหมายองคก์ร ซึงมีนาํหนกั 50% 

 การประเมินจากภายนอก โดยเขา้ร่วมการประเมินความยงัยืนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงมีการ

ประเมินแนวทางการดาํเนินงานของบริษทัในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล ทงันี บริษทัไดผ้่านเกณฑก์าร

ประเมินดว้ยคะแนนรวม 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และถูกจดัอยู่ในกลุ่มรายชือหุ้นยงัยืนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยปี 2561 

ประเด็นทีมีนัยสําคญัต่อความยงัยืนปี 2561 

ผลจากการประเมินประเด็นสําคญัด้านความยงัยืนในปี 2561 จากการสํารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารบริษทัตงัแต่

ระดบักลางขึนไป และความเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ ลูกคา้ทีรับซือไฟฟ้า คู่คา้ให้บริการเดินเครือง

และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และนกัลงทุนสถาบนั ปรากฏว่า ประเด็นการจดัการผลกระทบจากเหตุการณ์

เขือนดินยอ่ยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํเซเปียน เซนาํน้อย เป็นประเด็นทีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั ทงักบับริษทัและ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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การจัดการผลกระทบเหตุการณ์เขือนดินย่อยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าพลังนําเซเปียน เซนําน้อย ทรุดตัว 

ขอ้มูลโครงการโดยสงัเขป 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํ เซเปียน-เซนาํนอ้ย ดาํเนินงานโดยบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั จดทะเบียนจดัตงั

ในสปป.ลาว มีผูถื้อหุน้ 4 ราย ประกอบดว้ย 

 SK Engineering & Construction Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 26 

 Korea Western Power Co., Ltd. ถือหุน้ร้อยละ 25 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 25 

 Lao Holding State Enterprise ถือหุน้ร้อยละ 24 

โครงการนีเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนาํ ทไีดล้งนามสญัญาสมัปทานกบัรัฐบาล สปป.ลาว มีกาํลงัการผลิตติดตงั 

410 เมกะวตัต์ ซึงกระแสไฟฟ้า 354 เมกะวตัต ์จะผลิตจาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และอีก 40 เมกะวตัต ์

ผลิตและจาํหน่ายแก่การไฟฟ้าลาว ทงันี โครงการมีกาํหนดเดินเครืองเชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท ี1 ปี 2562 

ทตีงัโครงการ 

โครงการตงัอยูใ่นพืนที 2 แขวง คือ แขวงจาํปาสกั และแขวงอตัตะปือ ใน สปป.ลาว 

ลกัษณะของโครงการ 

ประกอบด้วย อ่างเก็บนาํหลกั 3 ระดบั ไดแ้ก่ ฝายห้วยหมากจนั เขือนเซเปียน และเขือนเซนาํน้อย ทงันี เขือนเซนาํ

น้อยมีเขือนดินยอ่ย หรือ Saddle Dam จาํนวน 5 แห่ง เพือปิดทางนาํทีไหลผ่านช่องเขาขาด ซึงจะทาํให้ระดบันาํและปริมาณนาํ

ในอา่งเก็บนาํของเขือนหลกัสูงขึน ไดแ้ก่ เขือนดินยอ่ยส่วน A, C, D, E และ F 

สรุปเหตุการณ์ 

เมือวนัที 23 กรกฎาคม 2561 เขือนดินยอ่ยส่วน D (Saddle Dam D) ของเขือนหลกัเซนาํน้อยทรุดตวั ส่งผลใหน้าํจาก 

เขือนดินยอ่ยไหลลงสู่พนืทีลุ่มดา้นล่างและเกิดนาํท่วมในพืนทีดงักล่าว ซึงอยูห่่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 47 กิโลเมตร 

การจดัการสถานการณ์และความช่วยเหลือในช่วงเกิดเหตุ 
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ผลกระทบและการฟืนฟูเยยีวยา 

เนืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึนใน สปป.ลาว การบริหารจดัการเหตุและผลกระทบในทุกมิติอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ควบคุมของรัฐบาล สปป.ลาว โดยทีบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ในฐานะบริษทัผูรั้บสัมปทานและดาํเนินโครงการ

ร่วมกบับริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ เป็นแกนหลกัดาํเนินการต่างๆ ตามการสังการและความเห็นชอบของทางการ สปป.

ลาว 

ทงันี รัฐบาล สปป.ลาว ได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุ โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีบุญทอง                 

จิดมะนี เป็นประธาน มีผูแ้ทนจากรัฐบาลของผูถื้อหุ้นบริษทัรับสัมปทาน และองคก์รหน่วยงานผูเ้ชียวชาญระดบัสากล เขา้ร่วม

ทาํงานด้วย นอกจากนี ยงัมีคณะกรรมการทีรับผิดชอบด้านการประเมินความเสียหายและผลกระทบในมิติต่างๆ รวมทงัการ

ฟืนฟูและเยยีวยาประชาชน ชุมชน และสิงแวดลอ้มในพนืทีทไีดรั้บผลกระทบดว้ย 

 

แนวทางการจัดการผลกระทบ 
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แนวทางการป้องกนัเหตุการณ์ในอนาคต 

บริษทัไดศ้ึกษาและเรียนรู้บทเรียนทีไดรั้บจากเหตุการณ์ทเีกิดขึน ซึงนาํไปสู่การวางแนวทางในการป้องกนัการเกิดซาํ

ของเหตุการณ์ในอนาคต สรุปไดด้งันี 

1) เพมินาํหนกัการประเมินความเสียงดา้นการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในการพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าทุกประเภท โดยจะตอ้งดาํเนินการเพิมเติม ดงัต่อไปนี 

- ศึกษาการเปลียนแปลงของอุณหภูมิทีสูงขึน รูปแบบของฝน ปรากฏการณ์ลานีญา และเอลนีโญ เพือนํามา

ประกอบการเลือกพนืทีตงัโครงการ 

- การวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ และภูมิประเทศของทีตงัโครงการ ซึง

จะส่งผลต่อการคดัเลือกเทคโนโลย ีและการวางมาตรการดา้นความปลอดภยั 

- สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํ ใหด้าํเนินการวิเคราะห์ความปลอดภยัของทุกเขือน (Dam Break Analysis) 

ทงัเขือนหลกัและเขือนยอ่ยของโครงการ พร้อมทงัจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอพยพของเขือนทุกประเภทและทุกขนาด 

2) สิทธิการควบคุมด้านเทคนิค หรือวิศวกรรมโครงการในอนาคต โดยบริษัทจะเจรจาขอสิทธิควบคุมทางด้าน

เทคนิคหรือวิศวกรรมในการร่วมทุนโครงการ 

3) เพมิระบบการติดตามและบริหารโครงการของบริษทัร่วมทุน 

จดัตงัคณะทาํงานเฉพาะดา้น หรือ Audit Team ของบริษทัเพือติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานสาํคญัทงัช่วง

การก่อสร้างและดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์และมาตรการดา้นความปลอดภยัของโครงการ โดยจะมีการระบุเป็นเงือนไขในสัญญา

ร่วมทุนดว้ย 

การจัดทํารายงานความยงัยืน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) จัดทาํรายงานความยงัยืนเป็นประจาํทุกปี เพือเปิดเผยถึงนโยบาย                

กลยทุธ์และแนวทางการพฒันาอย่างยงัยนืในการตอบสนองต่อประเด็นทีมีนยัสาํ คญัต่อบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกัของ

บริษทั รวมทงัผลการดาํเนินงานดา้นธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสังคมทีสาํคญัของบริษทั และรายงานไดจ้ดัทาํตาม

มาตรฐานการจดัทาํรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) หรือ GRI Standards ในประเภทตวัชีวดัหลกั (Core) และ

ตวัชีวดัเพิมเติมสําหรับธุรกิจพลงังานไฟฟ้า (Electric Utilities Sector) ซึงรายงานฉบบันี เป็นปีที 2 ทีได้จดัทาํตามมาตรฐาน

ดงักล่าว 

ความน่าเชือถือของรายงาน 

รายงานฉบบันีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการจดัทาํรายงานของ GRI โดยหัวขอ้และเนือหาของรายงานได้พิจารณาถึง

ความครอบคลุมของบริบทดา้นความยงัยนื ประเด็นสาํคญัทส่ีงผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัและมีผลต่อการตดัสินใจของผูมี้

ส่วนได้เสีย โดยกระบวนการจดัทาํรายงานได้มีการพิจารณาและทวนสอบความครบถว้นและความถูกต้องของข้อมูลจาก

หน่วยงานเจา้ของขอ้มูลและหน่วยงานผูรั้บผิดชอบจดัทาํรายงานของบริษทัทีสาํคญัขอ้มูลทีเปิดเผยในรายงานฉบบันี ไดผ้่าน

การพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย 

นอกจากนี รายงานฉบบันียงัจดัใหมี้การรับรองรายงานโดยหน่วยงานภายนอก (Third party) ทีมีความเชียวชาญในการ

ให้ความเชือมนัต่อความครบถว้น ถูกตอ้ง และน่าเชือถือของรายงานตามแนวทางการรายงานของ GRI Standards ทงันีก็เพือให้

มนัใจว่าเนือหาในรายงานฉบบันีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัประเด็นทีบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนให้ความสําคญั 



          ส่วนที  การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 143  

อีกทงัยงัช่วยให้ผูมี้ส่วนได้เสียมีความมนัใจว่าข้อมูลทีเปิดเผยในรายงานฉบบันีมีความถูกต้อง ครบถว้น และเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานของ GRI Standards นอกเหนือจากนี บริษทัยงัจดัให้มีการตรวจรับรองขอ้มูลดา้นการใช้วตัถุดิบ นํา 

พลงังานการปล่อยมลสารและก๊าซเรือนกระจก รวมทงัขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ซึงถือเป็นสาระสาํคญัทีเป็น

ผลกระทบสาํคญัของธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ 

การกาํหนดเนือหาในรายงาน 

รายงานฉบบันี ไดก้าํหนดเนือหารายงานตามกรอบการรายงานของ GRI Standards แบบ Core และดาํเนินการตาม 4 

ขนัตอนของมาตรฐานการรายงาน GRI อีกทงัยงัมีการระบุวิธีการวดัผล หลกัการคาํนวณ และสมมติฐานทีใชใ้นการประมวลผล

ขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้ทเีกียวขอ้งกบัขอ้มูลนนั และไม่มีการกล่าวซาํขอ้มูลทีไดร้ายงานในปี 2560 

ขันตอนที  การระบุประเด็น (Identification) 

การระบุประเด็นความยงัยืน (Aspect) ทีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร โดยพิจารณาและรวบรวมจากภายใน

และภายนอกองคก์ร ดงันี 

 

ขันตอนที  การจัดลําดับความสําคญั (Prioritization) 

ประเด็นสําคญัทีได้จากขนัตอนที 1 ไดน้าํมาประเมินเพือหาระดบัความสําคญัทีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม และระดบันยัสาํคญัทีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยใช ้Materiality Matrix เป็นเครืองมือ

ในการจดัลาํดบัประเด็นสาํคญั 
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ผลการประเมินประเดน็สาํคัญด้านความยงัยืน 

 

ขันตอนที 3 การทวนสอบประเด็น (Validation) 

มีการทบทวนประเดน็โดยหน่วยงานกลางทีรับผิดชอบการจดัทาํรายงานของบริษทั และนาํเสนอประเดน็สาํคญัต่อ

ผูบ้ริหารสูงสุดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพือให้มนัใจว่าการระบุประเด็นมีความครบถว้นและเนือหาทีเปิดเผยใน

รายงานสอดคลอ้งกบัหลกัการระบุคุณภาพรายงาน 

ขันตอนที 4 การตรวจสอบ (Review) 

มีการจดัทาํแบบแสดงความคิดเห็นไวใ้นรายงาน และเวบ็ไซตข์องบริษทัรวมทงัการสมัภาษณ์และขอความคิดเห็น

จากแบบสอบถามจากผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงภายหลงัการเผยแพร่รายงาน เพือใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจทีมีต่อรายงาน

ความยงัยนืของบริษทัครอบคลุมตงัแต่ หวัขอ้และเนือหา ความเพียงพอของขอ้มูล ความเชือถือไดข้องขอ้มูล วธีิการนาํเสนอ 

วิธีการใชภ้าษาและรูปเล่มของรายงาน ตลอดจนถึงขอ้เสนอแนะประเดน็ความยงัยนือนืทบีริษทัควรนาํเสนอในรายงานฉบบั

ถดัไป ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากกระบวนการดงักล่าวนีไดน้าํมาพฒันาปรับปรุงรายงานฉบบัปีถดัไป เพือให้ตอบสนองความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ไดสู้งสุด 

การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีมีผลต่อความยงัยืนของบริษทัโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทงั

แบบทางการและไม่เป็นทางการ เพือรับฟังและรับทราบความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความคาดหวงัในประเด็นต่างๆ ทีมี

นยัสาํคญั แลว้นาํมากาํหนดเป็นแนวปฏิบติัของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือให้สามารถตอบสนองต่อความคิดเห็นและความ

คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดอ้ย่างครบถว้น สาํหรับกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียสาํคญัของบริษทัไดพิ้จารณาและประเมิน

ผา่นกระบวนการ ดงันี 
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1) การระบุผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาจากหนา้ที ความรับผดิชอบ และอิทธิพล ทีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2)  การระบุระดบัผลกระทบของบริษทัทมีีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสงัคม 

3) การระบุระดบัผลกระทบทผีูมี้ส่วนไดเ้สียมีต่อบริษทัโดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การเงิน 

การดาํเนินงาน และชือเสียงของบริษทั 

4) การจดัลาํดบัความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และกาํหนดแนวทางการมีส่วนร่วมทีเหมาะสม 

การดําเนินงานกบัผู้มีส่วนได้เสียสําคญั 

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดพ้ิจารณาและประเมินจากความเกียวขอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทักบัผลกระทบทงัดา้นบวกและดา้นลบทีมีต่อธุรกิจของบริษทัโดยตรง จาํแนกออกไดเ้ป็น 8 กลุ่ม เช่นเดียวกบัปีทีผ่าน

มา ทงันี บริษทัมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความผกูพนั รวมทงัการตอบสนองความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม 

สรุปไดด้งันี 

1. ผู้ถือหุ้นและนกัลงทุน 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม : ผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ กฟผ. 

 การประชุมผูถื้อหุน้ 

 การจดัให้มีการพบปะหารือร่วมกนัผ่านการประชุมต่างๆเช่น ประชุมคณะกรรมการธุรกิจ กฟผ. ประชุม

คณะกรรมการบริษทัประชุมร่วมสายงานจดัการธุรกิจ 

 กิจกรรมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 การเยยีมชมกิจการ 

 การสมัภาษณ์เพือรับฟังความคิดเห็นทีมีต่อการดาํเนินงาน 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม : ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

 การประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมนกัวเิคราะห์ 

 การเยยีมชมกิจการ 

 การพบปะนกัลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ 

 เวบ็ไซตบ์ริษทัและแบบสอบถาม 

 การติดต่อผา่นหน่วยงาน สาํนกังานเลขานุการบริษทัและส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ความคาดหวงั 

 บริหารจดัการองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีกาํไรเติบโต 

 รายได ้ราคาหุน้ และเงินปันผลทีดี ทสีร้างผลตอบแทนทคุีม้ค่า 

 การดาํเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลอยา่งพอเพยีงและทนักาล 
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 ดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธ์ผูถ้ือหุ้นใหญ่ (กฟผ.) และผสานความร่วมมือเพือเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

 ผลิตไฟฟ้าไดต้ามสญัญาและสร้างรายไดเ้ป็นไปตามแผน 

 สร้างการเติบโตของธุรกิจเพอืเพมิมูลค่าองคก์รและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

การตอบสนองของบริษทั 

 กาํหนดแผนยทุธศาสตร์ระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาวทีมีเป้าหมายชดัเจนในการเติบโต ทงัดา้นกาํลงั

ผลิตไฟฟ้าและมูลค่ากิจการ โดยมุ่งเน้นธุรกิจไฟฟ้าและพลงังานเป็นธุรกิจหลกัทงัในประเทศและต่างประเทศ 

 ขยายการลงทุนสู่โครงสร้างพืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพือสร้างรายไดเ้สริมความมนัคงของกิจการ 

 ขยายธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรและพฒันาธุรกิจใหม่ เพอืสร้างความมนัคงของรายไดแ้ละความยงัยืน

ของการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ เพือเพมิศกัยภาพการแข่งขนัขององคก์รทงัในประเทศและต่างประเทศ 

 ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกบักลุ่ม กฟผ. เพือแลกเปลียนขอ้มูลและพฒันากระบวนการทาํงาน

ระหวา่งกนั 

 การบริหารจดัการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพือสนับสนุนความมันคงระบบไฟฟ้าของประเทศอนัเป็น

ภารกิจสาํคญัของ กฟผ. 

 การจดัประชุมผูถ้ือหุน้เพือเป็นเวทีทีผูถื้อหุน้สามารถซกัถามขอ้มูลและแสดงความคิดเห็น 

 การไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทจุริต 

 การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานความยงัยืน ประจาํปี 

 การเขา้ประชุมเพือใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ 

2. เจ้าหนี 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การประชุมแลกเปลียนขอ้มูลและการพบปะเพอืสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 

 การเยยีมชมกิจการหรือโครงการ 

 การติดต่อผา่นหน่วยงานการเงิน 

ความคาดหวงั 

 การมีวนิยัทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี 

 ความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ต้นทุน และสภาพคล่อง เพือรักษาความมนัคง

ทางการเงิน 
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 การปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 การดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 

 อนัดบัเครดิตของบริษทั ชือเสียง และความน่าเชือถือของบริษทั 

การตอบสนองของบริษทั 

 กาํหนดแผนปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ สิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และแรงงานทงัในระดบั

องคก์รและโครงการ อยา่งเคร่งครัด 

 การบริหารความเสียงองคก์รตามมาตรฐาน COSO และความเสียงโครงการ 

 บริษทัปฏิบติัตามแผนการชาํระหนีอยา่งเคร่งครัดเพอืสร้างความมนัใจต่อเจา้หนี 

 การจดัอนัดบัความน่าเชือถือขององค์กร โดยสถาบนัในประเทศและระดบัสากล ได้แก่ TRIS Ratings, 

S&P Ratings และ Moody’s 

 การวเิคราะหแ์ละประมาณการรายได ้พร้อมทงับริหารความเสียงทางการเงิน 

 การยกระดบัระบบการต่อตา้นการทุจริตดว้ยการไดร้ับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC 

3. พนัธมิตรทางธุรกจิ 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การประชุมอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 การเจรจาทางธุรกิจ และการเยยีมชมกิจการ 

 การแลกเปลียนขอ้มูล ถ่ายทอดประสบการณ์และความเชียวชาญระหว่างกนั 

 กิจกรรมและการพบปะเยยีมเยยีนตามวาระและโอกาสต่างๆ เพือกระชบัความสมัพนัธ์ 

 การสมัภาษณ์เพือรับฟังความคิดเห็นทีมีต่อการดาํเนินงาน 

 การประสานงาน/ทาํงานร่วมกนักบัหน่วยงานพฒันาธุรกิจพฒันาโครงการ และบริหารสินทรัพย ์

ความคาดหวงั 

 เป้าหมายทางธุรกิจสอดคลอ้งกนัและเอือต่อการเติบโตซึงกนัและกนั 

 บุคลากรมีความรู้ความเชียวชาญในธุรกิจ และการผสานประโยชน์จากจุดแขง็ของแต่ละบริษทั 

 การดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 

 ชือเสียงและความน่าเชือถือของบริษทั 

 ฐานะทางการเงินทแีขง็แกร่ง 

 ความร่วมมือในการทาํงานบนเป้าหมายความสาํเร็จทางธุรกิจเดียวกนัและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น

ธรรม 
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 การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจทีดี และมีความสมัพนัธ์ในระยะยาว 

การตอบสนองของบริษทั 

 กาํหนดใหมี้กลยุทธ์ดา้นพนัธมิตรในแผนยทุธศาสตร์บริษทั 

 วางหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาและคดัเลือกพนัธมิตรในการร่วมทุนเพือบริหารความเสียงดา้นพนัธมิตร 

 ประเมินระดบัความน่าเชือมนัของพนัธมิตร โดยการติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ

รวมทงัการทาํ Due Diligence 

 การคดัสรรบุคลากรทีมุ่งมนัและปฏิบตัิงานอยา่งเป็นมืออาชีพ เพอืทาํงานร่วมกบัพนัธมิตร 

 การกาํหนดวธีิปฏิบติัการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัพนัธมิตรอยา่งชดัเจน 

 การยกระดบัระบบการต่อตา้นการทุจริตดว้ยการไดร้ับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC 

4. หน่วยงานกาํกบัดูแล 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การประชุมและพบปะหารืออยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 การเยยีมชมกิจการ 

 การติดต่อประสานงานผา่นหน่วยงานทรัีบผิดชอบ 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมอบรม สมัมนาของหน่วยงานนนัๆ 

ความคาดหวงั 

 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง 

 การจดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มและดูแลชุมชนอยา่งต่อเนืองและจริงจงั 

 การดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 

 การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสครบถว้นและทนัการณ์ 

การตอบสนองของบริษทั 

 การจดัการดา้นสิงแวดลอ้มและการดูแลชุมชนอยา่งต่อเนือง 

 การติดตามการเปลียนแปลงของกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง และการประเมินความครบถว้นและ

ความสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งอยา่งสมาํเสมอ 

 การประเมินความเสียง และกาํหนดมาตรการ พร้อมทงัทบทวนแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและฝึกซ้อมแผน

เป็นประจาํทุกปี 

 การรายงานขอ้มูลใหค้รบถว้นและตรงตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 การยกระดบัระบบการต่อตา้นการทุจริตดว้ยการไดร้ับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC 
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5. คู่ค้า และผู้รับเหมา 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การแลกเปลียนขอ้มูลและการคดัเลือกคู่คา้และผูรั้บเหมา 

 การประชุมและติดตามความก้าวหน้าในการทาํงานตามแผนงานอย่างต่อเนือง รวมทงัรับฟังและแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในการทาํงานร่วมกนั 

 การสือสารกบัคู่คา้และผูรั้บเหมาอยา่งสมาํเสมอ 

ความคาดหวงั 

 การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจทีดีและมีความสมัพนัธ์ในระยะยาว 

 การดาํเนินงานทีเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นมืออาชีพ 

 สถานะทางการเงินทีแขง็แกร่งและชาํระเงินตรงตามกาํหนด 

 การดูแลความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ชือเสียงและความน่าเชือถือของบริษทั 

 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลียนเรียนรู้และพฒันานวตักรรมในงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าเพือ

ประสิทธิภาพการผลิตร่วมกนั 

การตอบสนองของบริษทั 

 การเจรจาหารือร่วมกนั เพือใหไ้ดข้อ้ตกลงการทาํงานอนัเป็นทีพงึพอใจของทงัฝ่าย 

 การจดัทาํระบบการจดัซือจดัจา้งทีเป็นสากล โปร่งใส เพือป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

 การจดัประเภทคู่คา้ทพีงึประสงคโ์ดยจดัให้มีการประเมินคู่คา้ก่อนการจา้งและหลงัการจา้ง 

 การจดัอบรมดา้นความปลอดภยัเพือสร้างความเขา้ใจแก่คู่คา้และผูรั้บเหมา และคุมเขม้มาตรการดา้นความ

ปลอดภยัตลอดการดาํเนินงาน เพอืความปลอดภยัแก่ผูรั้บเหมาและคู่คา้ 

 การจดัทาํแผนการทาํงานและกาํหนดแลว้เสร็จของงานอย่างชดัเจน พร้อมทงักระบวนการในการติดตาม

การทาํงาน และควบคุมงบประมาณ 

 การยกระดบัระบบการต่อตา้นการทุจริตดว้ยการไดร้ับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC 

6. พนักงาน 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การประชุมพนกังาน และประชุมยอ่ยของหน่วยงาน 

 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น และร้องเรียน 
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 คณะกรรมการสวสัดิการ, คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และคณะกรรมการ 5 ส. 

 กิจกรรมสานสมัพนัธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 กิจกรรมจิตอาสาพนกังาน 

ความคาดหวงั 

 การไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเป็นธรรม จูงใจและเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั 

 การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

 ความกา้วหนา้ในอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนตามระดบัตาํแหน่งและหนา้ทีความรับผิดชอบ 

 ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มทีดีในการทาํงาน 

การตอบสนองของบริษทั 

 การทบทวนโครงสร้างและอตัราผลตอบแทนเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัอย่างสมาํเสมอ 

 การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งเพอืให้พนกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 

 การจัดทาํแผนสายอาชีพทีชัดเจนเพือให้พนักงานทราบโอกาสการเติบโตและรักษาพนักงานทีมี

ความสามารถสูงไวไ้ด ้

 แผนการอบรมพนักงานเพือส่งเสริมศกัยภาพ พฒันาความรู้ความสามารถรวมถึงการพฒันาจิตใจของ

พนกังาน 

 การจดัทาํแผนกิจกรรมพนกังานจิตอาสาประจาํปี เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์

เพอืสงัคม 

 การกาํหนดมาตรการความปลอดภยั และอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 

 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู ้ปฏิบัติงาน เพือปรับปรุงแนวทางการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพยงิขึน 

7. ลูกค้าและผู้บริโภค 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การประชุมเพอืแลกเปลียนขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็น 

 การกาํหนดมาตรการเพือพฒันาและปรับปรุงการผลิตพลงังานไฟฟ้าใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 การสมัภาษณ์เพือรับฟังความคิดเห็นทีมีต่อการดาํเนินงาน 

ความคาดหวงั 

 การผลิตและส่งมอบไฟฟ้าไดต้ามสญัญาทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพ 
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 การผลิตไฟฟ้าดว้ยกระบวนการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม และไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน 

 การบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรม จริยธรรม 

 การจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยราคาสมเหตุสมผล 

 ความสามารถในการตอบสนอง/ช่วยเหลือเพือรักษาความมนัคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 

การตอบสนองของบริษทั 

 การเตรียมความพร้อมในการเดินเครืองและดาํเนินการตามคาํร้องขอของลูกคา้ให้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมี

ประสิทธิภาพเพอืช่วยรักษาความมนัคงของระบบไฟฟ้า 

 ดาํเนินงานตามแผนการซ่อมบาํรุงอยา่งเคร่งครัดเพือรักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไฟฟ้า 

 การบริหารการใชอ้ะไหล่และเชือเพลิงเพอืลดตน้ทุนและเพมิประสิทธิภาพการผลิต 

 การเตรียมความพร้อมในการเดินเครืองและดาํเนินการตามคาํร้องขอของลูกคา้ให้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมี

ประสิทธิภาพเพอืช่วยรักษาความมนัคงของระบบไฟฟ้า 

 ดาํเนินงานตามแผนการซ่อมบาํรุงอยา่งเคร่งครัดเพือรักษาประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไฟฟ้า 

 การบริหารการใชอ้ะไหล่และเชือเพลิงเพอืลดตน้ทุนและเพมิประสิทธิภาพการผลิต 

8. ชุมชนและสังคม 

ช่องทางการมส่ีวนร่วม  

 การเยยีมชมกิจการ 

 กิจกรรมพฒันาชุมชน 

 การรับฟังความคิดเห็นและเยยีมเยยีนชุมชน 

 การประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพือสร้างความเขา้ใจ 

 กิจกรรมเพือสงัคม และการรณรงคต์่างๆ 

 หน่วยงานองคก์รสมัพนัธ์เป็นช่องทางหลกัในการประสานงาน 

ความคาดหวงั 

 การดาํเนินงานดว้ยความรับผดิชอบและไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้ม 

 การดูแล พฒันา และส่งเสริมคุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนือง 

 การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น 

 การยกระดบัการดาํเนินกิจการทีเป็นมิตรต่อสังคมและสิงแวดลอ้มใหม้ากขึน เพือมีส่วนร่วมในการช่วยลด

ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 การสนับสนุนองค์ความรู้สมยัใหม่แก่โรงเรียนในชุมชน เพือนําไปต่อยอดพฒันาอาชีพ พฒันาชุมชนและ

ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน 

การตอบสนองของบริษทั 

 การจดัการดา้นสิงแวดลอ้มตามขอ้กฎหมาย/ EIA อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และดูแลชุมชนอยา่งต่อเนือง 

 การสือสารกบัชุมชนอยา่งหลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมายข่าว การแจง้ข่าว การพบปะและเยียมเยียนตาม

วาระ และกิจกรรมพฒันาชุมชน 

 การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกองทุนพฒันาไฟฟ้า เพือสนบัสนุนชุมชนใชป้ระโยชน์จากกองทุนในการ

พฒันาคุณภาพชีวิตชุมชน 

 การจดัให้มีคณะผูต้รวจการสิงแวดล้อม ซึงประกอบด้วยทุกภาคส่วน เพือร่วมตรวจสอบการจดัการ

สิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าและการพฒันาความรู้ ศกัยภาพของคณะผูต้รวจการฯ 

 การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกทงัในกระบวนการผลิต อาคารสํานักงาน และส่งเสริมชุมชนลดใช้

พลงังาน 

 ก า รดํา เ นิน กิ จ ก ร รม ส่ง เส ริ มก า ร อ นุ รัก ษ์ ป่ า ชุ ม ช นทัว ปร ะ เ ทศ เพือ ส ร้ าง แ ห ล่ ง กัก เ ก็ บก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซดล์ดภาวะโลกร้อน 

 การยกระดบัระบบการต่อตา้นการทุจริตดว้ยการไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC 

ผลการดําเนินงานด้านสังคม 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

“สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิขนัพนืฐานของบุคคลในการดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัดิศรี มีสิทธิ เสรีภาพ และเสมอ

ภาค โดยปราศจากทงัความคิดและการกระทาํทีล่วงละเมิดต่อกนั ซึงบริษทัตระหนกัและไดก้าํหนดเป็นหลกัการพืนฐานไว้

ในจรรยาบรรณบริษทั ดงันี 

 เจตนารมณ์การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตงัอยู่บนพืนฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย การให้เกียรติและ

เคารพซึงกนัและกนั และคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

 ปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชือชาติ ภาษา 

ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสงัคม และการศึกษา รวมถึงการใหสิ้ทธิเสรีภาพทางการเมือง 

 การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและการเก็บรักษาขอ้มูลความลบั การเขา้ถึงขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูล และการ

ใชป้ระโยชน์ขอ้มูล ตามความจาํเป็นทีกฏหมายกาํหนดเท่านนั 

ในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประเดน็สาํคญัดา้นสิทธิมนุษยชนทีมีนยัสาํคญัและมีผลต่อความยงัยนื ซึง

บริษทัคาํนึงถึงพร้อมทงัวางแนวทางในการบริหารจดัการดงันี 
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- ความปลอดภัยของคู่ค้า 

แนวทางการจัดการ 

 ใชมิ้ติดา้นความยงัยนืเป็นแนวทางในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้ และผูร้ับเหมา โดยใหคู้่

คา้ผูรั้บเหมาประเมินตนเอง 

 กาํหนดเป็นขอ้กาํหนดในการจ้างงานให้คู่คา้และผูรั้บเหมาปฎิบติัตามกฎหมายแรงงานและให้การ

คุม้ครองสิทธิและความปลอดภยัแก่แรงงาน 

 กาํหนดหลกัปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัสําหรับคู่คา้และผูรั้บเหมา และผูรั้บเหมาช่วง

ในการเขา้ทาํงานในพนืทีสาํนกังานและโรงไฟฟ้า 

 ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัด้านความปลอดภยัในการทาํงานของแรงงานของคู่คา้ ผูรั้บเหมาและ

ผูรั้บเหมาช่วง 

 กาํหนดให้คู่ค้า และผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ประเมินความเสียงในงานและวางแนวทางและวิธี

ป้องกนั 

 อบรมและใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัแรงงานคู่คา้ ผูร้ับเหมา และผูรั้บเหมาช่วง 

ผลทีได้รับ 

 จาํนวนการเกิดอบุติัเหตุในสาํนกังานใหญ่ = 1 ครัง 

 จาํนวนการเกิดอุบตัิเหตุในโรงไฟฟ้าราชบุรี = 2 ครัง 

 จาํนวนการเกิดอบุติัเหตุในโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี = 0 ครัง 

 จาํนวนการเกิดอบุติัเหตุในโรงผลิตไฟฟ้านวนคร = 0 ครัง 

- ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการจัดการ 

 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มของ

โครงการทกีาํลงัพฒันา 

 ชุมชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามการจดัการดา้นสิงแวดลอ้มและการดาํเนินงานต่างๆ ของ

โรงไฟฟ้าทเีดินเครืองแลว้ในรูปแบบของคณะกรรมการ 3 ฝ่าย 

 โรงไฟฟ้าทุกแห่งไดจ้ดัช่องทางการสือสารกบัชุมชน เพือให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และเสนอ

ความเห็นผา่นทมีงานชุมชนสมัพนัธ์ จดหมาย โทรศพัท ์อีเมล สือออนไลน ์

 โรงไฟฟ้าทุกแห่งจดักลไกการรับขอ้ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาทีเป็นมาตรฐาน เช่น ประยุกต์ใช้

ตามมาตฐาน ISO 14000 
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 จดัทาํแผนจดัการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ รวมทงัแผนอพยพชุมชนสาํหรับโครงการโรงไฟฟ้พลงั

นาํ และมีการฝึกซอ้มเป็นประจาํ 

 จดัให้มีการสาํรวจทศันคติ ความคิดเห็น และขอ้กงัวลของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจาํทุกปี 

มาตราการเพิมเติมจากเหตุการณ์การทรุดตัวของเขือนดินย่อยส่วน D โครงการโรงไฟฟ้าเซเปียน              

เซนาํน้อย 

  เพิมมาตรการการวิเคราะห์และประเมินความเสียงของเขือน หรือทาํ Dam Break Analysis ที

ครอบคลุมทุกเขือนยอ่ยของอ่างเก็บนาํ 

 จดัทาํแผนรับมือเหตุฉุกเฉินของเขือนยอ่ย และแผนอพยพชุมชนทีอาศยัตลอดลุ่มนาํ หรือทางนาํที

รับนาํจากเขือนยอ่ยทงัหมด 

ผลทีได้รับ 

 ในปี 2561ไม่มีการร้องเรียนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทีบริษทั บริหารควบคุม 

- สิทธิด้านแรงงานพนักงานและคู่ค้า 

แนวทางการจัดการ 

 บริษทัได้ยึดปฏิบติัตามหลกักฎหมายแรงงานของประเทศในการปฏิบติัและคุ ้มครองพนักงาน

ครอบคลุมตงัแต่การไม่เลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน การใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียมแก่ทุกคน การมอบหมายงานให้เพียงพอตาม

ความสามารถและให้ผลตอบแทนทีเหมาะสม ไม่มีการบงัคับทาํงานและใช้แรงงานทีอายุตาํกว่า 18 ปี และ แรงงานผิด

กฎหมาย 

 ใหสิ้ทธิและเสรีภาพแก่พนกังานในการรวมกลุ่มในรูปแบบของกรรมการสวสัดิการฝ่ายลูกจา้ง เพือ

เป็นตวัแทนของพนกังานทงัหมดในการเสนอความเห็น หรือขอ้เรียกร้องต่างๆ ต่อนายจา้งได ้

 คาํนึงถึงความปลอดภยัและความเป็นอยู่ทีดีของพนักงาน โดยมีการประเมินความเสียงด้านความ

ปลอดภยัและสุขภาพในการทาํงาน และกาํหนดมาตรการรองรับความเสียงทอีาจจะเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอ 

ผลทีได้รับ 

 ในปี 2561 ฝ่ายลูกจา้งไม่มีขอ้เสนอหรือขอ้เรียกร้องใดต่อบริษทั 

แผนงานในอนาคต 

บริษทัพิจารณาทีจะเพิมกระบวนการการประเมินความเสียงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due 

Diligence) ตลอดห่วงโซ่อุปทานของโครงการประเภทโรงไฟฟ้าทีจะลงทุนในอนาคต และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิผูมี้

ส่วนเกียวขอ้ง โดยชุมชนทงัในระยะของการก่อสร้าง และการดาํเนินงานของโครงการทีบริษทัลงทุนทุกประเภท พร้อมทงั

จดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นความเสียงในระดบัองคก์ร เพือควบคุมและป้องกนัการละเมิดสิทธิของชุนจากกิจกรรม

ของบริษทั ผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและธุรกิจบริษทัขณะเดียวกนัก็ช่วยส่งเสริมยกระดบัคุณภาพชีวิตแก่ผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียตลอดทงัห่วงโซ่คุณค่าดว้ย การดาํเนินการดงักล่าวสืบเนืองมาจากการทบทวนและเรียนรู้ผลกระทบของ

เหตุการณ์เขือนดินยอ่ย ส่วน D ของโครงการเซเปียนเซนาํนอ้ยทเีกิดขึน 
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2. การดูแลชุมชมและสังคม 

บริษทัตระหนกัดีว่า ชุมชนรอบฐานธุรกิจของบริษทัจดัเป็นผูมี้ส่วนได้เสียทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงอยู่

และความยงัยืนของธุรกิจ ดว้ยเหตุนี การดูแลชุมชนจึงเป็นพนัธกิจของบริษทัทตี้องปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมาย คือ ชุมชนมี

ความเขม้แขง็และธุรกิจดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งยงัยนื บนหลกัการพืนฐาน 3 ประการคือ 

 การบริหารจดัการความเสียงและผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจทีจะมีต่อชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

 การสร้างคุณค่าร่วมทงัดา้นเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสังคมจากธุรกิจใหก้บัชุมชน บนพืนฐานของการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 

 การยอมรับและไวว้างใจกนั บนพนืฐานของการเปิดเผย โปร่งใส เพือสร้างความเขา้ใจและเชือมนัต่อกนั 

ทงันี บริษทัไดว้างแนวทางการปฏิบติัต่อชุมชนไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัซึงไดใ้ชก้าํหนดแผนงานการดูแล

ชุมชนและความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รและโรงไฟฟ้าต่างๆ สาระสาํคญัมี ดงันี 

 ดําเนินธุรกิจบนพืนฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม เพือสร้างและรักษา

ภาพลกัษณ์ทีดี รวมทงัความน่าเชือถือขององคก์รให้ไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากชุมชนและสังคมในภาพรวม 

อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาและเติบโตอย่างยงัยนืของกิจการ 

 สนบัสนุนการจดัทาํโครงการและกิจกรรมของบริษทัทเีหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

โดยเชือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์รและตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กบั         

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 คารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละทอ้งถิน 

 ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคาํนึงถึงทางเลือกทีมีผลกระทบต่อชุมชน และสงัคมน้อยทีสุด 

 ส่งเสริมการใช ้และการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

 เปิดโอกาส สนบัสนุน และจดัให้มีระบบและกระบวนการทีเหมาะสม ให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมี

ส่วนร่วมสาํหรับโครงการต่างๆ ทอีาจมีผลกระทบต่อชุมชน รวมทงัการเสนอความเห็นหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ทีเป็นผลมา

จากการดาํนินงานของบริษทั 

 ประเมินความเสียงและผลกระทบในเรืองทเีกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้ม สังคม สุขภาพ และความปลอดภยั 

ก่อนทจีะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ 

 ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการดาํเนินการตามมาตรฐานหรือขอ้ตกลงในระดบัสากลใน

เรืองต่างๆ ทีจดัทาํขึนเพอืช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

ผลการดําเนินงานปี 2561 

การดาํเนินงานดา้นชุมชนและสงัคมในปีทผี่านมา เน้นกลยทุธ์หลกัใน 3 ดา้น ผา่นการดาํเนินงานในทุกมิติ

คือ การสือสาร เพือสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานของโครงการ หรือโรงไฟฟ้า การพฒันาชุมชน-คุณภาพชีวิต 

และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาํเนินงานเพอืแสดงความโปร่งใสใหทุ้กภาคีไดรั้บทราบ 
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กิจกรรมสาํคญัทกีลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการในปี 2561 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ดา้นดว้ยกนั คือ 

1) การสือสารแลกเปลียนขอ้มูลเพอืสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน 

2) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาํเนินงาน 

3) การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 

การดาํเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ งานชุมชนสมัพนัธ์ เน้นชุมชนทีอยูโ่ดยรอบ

โครงการ และงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เนน้ชุมชน และหรือสงัคมในภาพรวม 
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

1) กจิกรรมเพือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าราชบุรีไดม้ีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาตงัแต่

ช่วงก่อสร้างโครงการ เป็นเวลากว่า 20 ปีทีผูป้ฏิบตัิงานของโรงไฟฟ้าไดเ้ข้าไปเป็นส่วนหนึงของชุมชนในการรับทราบ

ปัญหาและความตอ้งการ เพือช่วยสนบัสนุนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิงขึน โดยไม่ริดรอนสิทธิในการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึงเป็นส่วนหนึงในมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิงแวดลอ้ม

ของโครงการ ตลอดจนการพิจารณาจา้งงานในทอ้งถินเป็นลาํดบัแรก จนปัจจุบนัโรงไฟฟ้าราชบุรีมีผูป้ฏิบติังานทีเป็นคน

ทอ้งถินในจงัหวดัราชบุรี 154 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 และลูกจ้างและผูรั้บเหมาประจาํ รวม 215 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 

รวมเป็นคนทอ้งถินทงัสิน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ของจาํนวนผูป้ฏิบติังานทงัหมดในโรงไฟฟ้า 562 คน 

นอกจากนี โรงไฟฟ้าราชบุรียงัได้ดาํเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในหลายด้าน เช่น 

สาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ สิงแวดลอ้ม เพือช่วยเหลือชุมชนให้สามารถดาํรงชีพไดอ้ย่างมนัคง ทงัในดา้น

สุขภาพ อาชีพ สภาพแวดลอ้มทีอยูอ่าศยัมาอยา่งต่อเนืองภายใตแ้นวคิด ชุมชนยงัยนื...องคก์รยงัยนื 

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมโดยรวม 

บริษทัในฐานะบริษทัแม่ทีเป็นผูพ้ฒันาโครงการทงัในและต่างประเทศ ไดเ้น้นกิจกรรมทีตอบสนอง

ต่อกลยทุธ์บริษทัในดา้นการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก การบริหารจดัการป่าตน้นาํ การสร้างเครือข่ายชุมชนเพอืสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีและการยอมรับ นอกจากนี ยงัตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคมในการดาํเนินกิจกรรมดา้นผูสู้งอาย ุ

เดก็ และสตรี ดว้ย 

การยอมรับและความสําเร็จของโครงการ CSR ใน สปป.ลาว 

ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเพือพฒันาสิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตในปีทีผ่านมา 

โครงการทีถือว่าประสบผลสัมฤทธิเป็นอย่างยงิคือ โครงการ “การศึกษาเสริมทกัษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว” (Education for 

Career Empowerment Project) ทีบริษทัร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ซึง สปป.ลาว ถือเป็นฐานการลงทุน

ทสีาํคญัของบริษทัอีกแห่งหนึงดว้ยกาํลงัผลิตติดตงั 4,040 เมกะวตัต ์จึงถือเป็นโครงการทีช่วยส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตดา้นการศึกษาใหก้บัประชาชน สปป.ลาว โดยตรง 

นอกจากนี โครงการดงักล่าวยงัเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืน เป้าหมายที 17 

ความร่วมมือเพือการพฒันาอยา่งยงัยนื ดว้ยการสร้างพลงัแห่งการเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัสากล ดว้ยการมีส่วนร่วม

สนบัสนุนแผนการศึกษาระดบัชาติและการพฒันาการเขา้ถึงความรู้ การศึกษา และทกัษะวิชาชีพของครูและนกัเรียนระดบั

อาชีวศึกษา ของ สปป. ลาว ซึงช่วยให้การขับเคลือนยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว มี

ความกา้วหนา้ตามเป้าประสงคไ์ดใ้นระดบัหนึง 

จากการดาํเนินโครงการอยา่งต่อเนืองตลอด 6 ปีทีผา่นมา ส่งผลใหโ้ครงการนีไดรั้บการยกย่องให้เป็น

โครงการ CSR ตน้แบบทีเกิดผลสาํเร็จเป็นรูปธรรมของภาคธุรกิจเอกชนทีเขา้ไปลงทุนใน สปป.ลาว ซึงรัฐบาล สปป.ลาว 

ไดม้อบเหรียญตราพฒันา (Cross of Development) ใหแ้ก่บริษทัเพือเชิดชูเกียรติในการมีส่วนช่วยพฒันาดา้นการศึกษา และ

มีคุณงามความดีในการพฒันาการศึกษา 
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3. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยของพนักงานและคู่ค้า 

บริษทัตระหนักและมุ่งมนัทีจะพฒันาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินงาน ทีหมายรวมถึงความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีถูกสุขลักษณะและมีการรักษาความปลอดภยัอย่างดี แก่

ผูป้ฏิบติังานบริษทั ผูป้ฏิบติังานภายนอก ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกทีปฏิบติัหนา้ทใีนพนืทบีริษทัและโรงไฟฟ้าทุกแห่ง 

แนวทางการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ทุกกิจกรรมในการดาํเนินงานของบริษทัและโรงไฟฟ้าตอ้งปลอดจากอุบติัเหตุ โดยบริษทัมีเป้าหมายให ้ 

ทุกปี อุบตัิเหตตอ้งเป็นศูนย ์ซึงตอ้งดาํเนินการตามหลกัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ที

วางไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยสรุป 3 ประการ ดงันี 

1) หลกัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

บริษทัไดย้ดึถือและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของกฎหมายทีเกียวขอ้ง

เป็นมาตรฐานในการจดัการและป้องกันความเสียงทีจะนํามาซึงความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประกาศเป็น

นโยบาย ระเบียบ คาํสัง มาตรการความปลอดภยั ขนัตอนวิธีปฏิบติัในงานทมีีความเสียงดา้นความปลอดภยั จดัหาอุปกรณ์

ความปลอดภยัใหเ้หมาะสมและเพียงพอ และจดัทาํแผนดา้นความปลอดภยั 

มาตรการความปลอดภยัดงักล่าวไดดู้แลครอบคลุมบุคคลทงัภายในและภายนอกทีเขา้มาปฏิบติังาน 

หรือทาํกิจกรรมต่างๆ ในพืนทีของบริษัทและโรงไฟฟ้า ดว้ยตระหนักว่าเป็นสิทธิขนัพืนฐานของทุกคนทีบริษทัจะต้อง

คาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญัอยา่งยงิ นอกจากนี บริษทัและโรงไฟฟ้ายงัไดน้าํมาตรฐานดา้นความปลอดภยัทีเป็นสากลเขา้มา

ปฏิบติัใช ้เพอืใหม้นัใจว่ามาตรการดา้นความปลอดภยัของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุผลอุบติัเหตุ

เป็นศูนยไ์ดอ้ยา่งตงัใจ 

2) การบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัของโรงไฟฟ้า 

เนืองจากโรงไฟฟ้า เป็นสถานทีดาํเนินงานทีมีปัจจัยเสียงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ที

สามารถสร้างผลกระทบ ทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และธรรมาภิบาลต่อบริษทัไดสู้ง โดยเฉพาะการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

ซึงตอ้งใชท้รัพยากรบคุคลจากภายนอก คือ ผูรั้บเหมาและผูรั้บเหมาช่วง ทงัของโรงไฟฟ้าและคู่คา้งานเดินเครืองบาํรุงรักษา

ของโรงไฟฟ้าดว้ย ดงันนัโรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงไดทุ้่มเทความพยายามอย่างเต็มกาํลงัในการวางมาตรการดา้นความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัในการทาํงาน เพือป้องกนัความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นจากอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยในการ

ทาํงานจากการปฏิบติังานไม่ถูกวธีิ การละเลยมาตรการความปลอดภยั หรือการผิดพลาดต่างๆ 

3) การประเมินความเสียงดา้นความปลอดภยัในพนืทปีฏิบติังานของโรงไฟฟ้า 

เนืองจากโรงไฟฟ้ามีกิจกรรมของงานทีมีความเสียงมาก ทงัในกระบวนการผลิตและการซ่อมบาํรุง

โรงไฟฟ้า ดงันนั การประเมินความเสียงอนัตรายจากการปฏิบติังานทีอาจจะก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตุร้ายแรงทงัการเดินเครืองผลิต

กระแสไฟฟ้า การซ่อมบาํรุงรักษาเครืองจกัรอุปกรณ์ จึงเป็นเครืองมือทโีรงไฟฟ้านาํมาใชใ้นการวางกลไกและวิธีการทาํงาน

ใหมี้ความปลอดภยัและป้องกนัการเกิดเหตุอนัตรายต่างๆ 
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โรงไฟฟ้าราชบุรี 

มีการทบทวนการประเมินความเสียงของงานทุกงานจากทุกๆ หน่วยงาน ทงัในสํานักงาน และในงาน

เดินเครืองและบาํรุงรักษาของโรงไฟฟ้าราชบุรี เป็นประจาํทุกปี เพือให้สามารถจดัการรับมือกบัความเสียงทอีาจจะเกิดขึน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดระดบัความรุนแรงของความเสียงและอุบติัการณ์ลงใหเ้หลือนอ้ยทีสุด 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 

 งานทปีระเมินความเสียงเพิมขึนเป็น 1,161 งาน (เพิมขึนร้อยละ 15.41 จากปี 2560) เพือให้ครอบคลุม

จาํนวนงานทปีฏิบติัภายในโรงไฟฟ้า 

 ไม่พบความเสียงอนัตรายในระดบัสูง 

 งานทีมีความเสียงอนัตรายระดบัปานกลาง จาํนวน 414 งาน ซึงโรงไฟฟ้าราชบุรีได้ก ําหนดแนว

ทางการบริหารจดัการความเสียงทคีรอบคลุมทุกงานแลว้ 

วิธีการจัดการความเสียงระดับปานกลางของโรงไฟฟ้าราชบรีุ 

 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

ปี 2561 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีดาํเนินการประเมินความเสียงอนัตรายจากการปฏิบติังาน ร่วมกับการ

ประยุกตใ์ชห้ลกัการ HOP (Human and Organization Performance) ทาํให้สามารถคน้หาความเสียงทีอาจเกิดขึน และหา

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 

 งานททีาํการประเมินความเสียงทงัหมด 223 งาน 

 ไม่พบกิจกรรมทมีีความเสียงสูง 

 งานทมีีความเสียงระดบัปานกลาง 170 งาน จาก 223 งาน 
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ผลการประเมินความเสียงและมาตรการจัดการงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 

โรงไฟฟ้าราชบุรี และไตรเอนเนอจี 

นอกจากนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแลว้ โรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัยงัพฒันาและยกระดบัการ

ดาํเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั OHSAS 

18001:2007 โดยผูป้ฏิบติังานและผูรั้บเหมาทงัในงานเดินเครืองและบาํรุงรักษาและ การทาํงานในสาํนกังาน ตอ้งถือปฏิบติั

ทุกคน ซึงเจา้หน้าทีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งานจะเป็นผูค้วบคุมและตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยั

ของพนักงานและผูร้ับเหมาตามขอ้กาํหนดทุกงานทีปฏิบติั 100 % ทงัก่อนเริมงานและหลงัปฏิบตัิงาน พร้อมทงัมีการ

กาํหนดมาตรการในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินทีอาจะเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพือมุ่งมนัสู่

เป้าหมายอบุตัิเหตุเป็นศูนย ์

 



          ส่วนที  การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 161  

โรงไฟฟ้าราชบุรีสามารถบรรลุเป้าหมายทีตังไว้ในปี 2561 

 อตัราความถีของการเกิดอุบติัเหตุด้านบุคคลอยู่ที 1.39 ดีกว่าเป้าหมายทีกาํหนดไวที้อตัราความถี                 

≤ 3.0 

 ในปี 2561 เกิดอุบติัเหตุความรุนแรงระดบั B (การบาดเจ็บถึงขนัหยุดงานไม่เกิน 7 วนั) จาํนวน 2 

เหตุการณ์ คือ 

1) ผูป้ฏิบตัิงาน กฟผ. ตกจากบนัไดทางขึนอาคารระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บาดเจ็บ

เล็กน้อยไม่ถึงขนัหยุดงาน โรงไฟฟ้าไดมี้การแก้ไขปรับปรุงบนัไดทีชาํรุด และจดัทาํแผนการ

ตรวจสอบพืนทีประจาํปี 

2) นาํผสมกรดซัลฟูริกทีค้างอยู่ในท่อกระเด็นใส่ผูป้ฏิบติังาน กฟผ. ขณะทาํการทดสอบ Check 

valve บริเวณท่อ Acid mixing ไดรั้บบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงขนัหยดุงาน และมีการแก้ไขเปลียน 

Check valve ใหม่ พร้อมทงัทบทวนการประเมินความเสียงการทาํงานกบัสารเคมีและการสวมใส่ 

PPE 

 ไม่มีอุบตัิเหตุทีทาํใหท้รัพยสิ์นเสียหายระดบั Class A ดีกว่าเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ทีการเกิดอุบติัเหตุที

ทาํใหท้รัพยสิ์นเสียหาย ระดบั Class A < 2 ครัง 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีสามารถบรรลุเป้าหมายปี 2561 

 อตัราความถีของการเกิดอุบติัเหตุดา้นบุคคลเท่ากบั 0 

 อตัราการบาดเจบ็ถึงขนัหยดุงานเท่ากบั 0 ต่อเนือง 3 ปี 

 จาํนวนชัวโมงการทาํงานต่อเนืองโดยไม่มีอุบติัเหตุถึงขนัหยุดงานที 2,200,000 ชวัโมงการทาํงาน 

สามารถสะสมชวัโมงการทาํงานไดถ้ึง 2,720,710 ชวัโมงการทาํงานโดยไม่มีอุบตัิเหตุถึงขนัหยุดงาน 

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยโรงไฟฟ้าในออสเตรเลยี 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นบริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้น ร้อยละ 100 มีบทบาทในการ

บริหารจดัการโรงไฟฟ้า 8 แห่ง ในออสเตรเลีย กาํลงัการผลิตตามการถือหุ้นรวม 873.55 เมกะวตัต ์(ร้อยละ11.44 ของกาํลงั

ผลิตทงัหมด) การจดัการความปลอดภยั และอาชีวอนามยัถือเป็นเรืองสําคญัทีจะตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัดสาํหรับโรงไฟฟ้า

ทุกแห่ง โดยมุ่งหมายให้พนักงานและทุกคนมีความปลอดภยัและทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีมีสุขอนามัยและมีความ

ปลอดภยั โดยมีการดาํเนินการดงันี 

 กําหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งต้องมีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และสิงแวดล้อม 

(Integrated Quality, Safety and Environment (IMS) Policy) 

 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

ของออสเตรเลีย AS/NZ4801 เพอืให้มนัใจว่าทุกคนทีเข้ามาในพืนทีบริษทัและโรงไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที

ปลอดภยัและมีสุขภาพอนามยัดี 
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 มีการประเมินและทวนสอบความเสียงด้านความปลอดภยัและสุขภาพในการทาํงาน และกาํหนด

มาตรการรองรับความเสียงทอีาจจะเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอ 

 จดัทาํ “แบบฟอร์มชีบ่งความเสียงหรืออนัตราย” (Incident and Hazard Notification Form) เพือให้

พนักงานทุกคนทีเขา้ปฏิบติังานและผูที้เขา้มาในพืนทีโรงไฟฟ้าระบุและประเมินอนัตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภยั 

และรายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภยัเพือกาํหนดมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 

 ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 2 ครัง โดยมีการฝึกอบรมผูน้าํการอพยพหนีไฟปีละ 4 ครัง และจดัทาํ

เป็นคู่มือ “RAC’s Emergency Procedure” สาํหรับผูป้ฏิบติังานถือปฏิบติั เพือรับมือกบัเหตุฉุกเฉินทจีะเกิดขึน เป็นการเตรียม

ความพร้อมพนกังานในการรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของสํานักงานใหญ่ 

บริษทัมุ่งเน้นให้อาคารสํานักงานมีการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภยัและปราศจากภยัพิบติัต่างๆ 

นอกจากนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีประกาศโดยผูบ้ริหารสูงสุดแลว้ ยงัมี

การรายงานการตรวจสอบความปลอดภยัโดยรวมของอาคารทุกเดือน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบแจง้เหตุ

เพลิงไหม ้ระบบการอนุญาตและการรับรองการปฏิบติังานของพนกังานและผูรั้บเหมาในพืนทีเสียงอนัตราย และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความปลอดภยัต่างๆ ภายในองคก์รดว้ย 

ในปี 2561 บริษทัมีการทบทวนความเสียงในการปฏิบติังานในสาํนกังานใหญ่ทีมีการประเมินไวใ้นปี 2560 

จาํนวน 27 งาน ซึงผลการประมินทงั 27 งานปีนี มีความเสียงอยู่ในระดบัตาํ เนืองจากมีการกาํหนดมาตรการป้องกนัอนัตราย

ทคีรอบคลุมทุกการปฏิบติังาน ทงัพนกังานบริษทัและผูรั้บเหมาทุกรายทีเขา้มาดาํเนินงานภายในไวเ้ป็นอยา่งดีแลว้ 

ผลการดําเนินงานปี 2561 

 ในปี 2561 บริษทัมีสถิติจาํนวนวนัทาํงานอยา่งต่อเนือง โดยไม่มีอุบตัิเหตุขนัหยดุงาน จาํนวน 551,780 

ชวัโมงการทาํงาน โดยในช่วงตน้ ปี 2561 พนกังานบริษทัเกิดอบุติัเหตุลืนลม้ 1 เหตุการณ์ ซึงบริษทัไดก้าํชบัผูร้ับจา้งเหมาทาํ

ความสะอาดใหป้ฏิบติังานตามขนัตอนในการตงัป้ายเตือนอนัตราย (ระวงัการลืนลม้) ก่อนเริมการปฏิบติังาน ตามทีบริษทั

ไดก้าํหนดไวแ้ลว้อยา่งเคร่งครัด 

 รางวลั BSA Building Safety Award 2018 ระดบั Silver จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบอาคารซึงเป็นการ

ประเมินอาคารโดดเด่นดา้นความปลอดภยั 

การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า 

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติอย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพือสร้างความมนัใจว่า

กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนือง และไม่สร้างผลกระทบ ทงัดา้นความปลอดภยัต่อ

ชุมชน และสิงแวดลอ้มโดยรอบ ดงันนั โรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงกาํหนดให้มีแผนระงบัเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ พร้อมทงั

ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทีระดับความรุนแรงตงัแต่ระดบั 1 ไปจนถึงเหตุฉุกเฉินในระดับ 3 ทีเป็นสถานการณ์ทีมี

อนัตรายและกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์นและสิงแวดลอ้ม มีการอพยพผูป้ฏิบตัิงานออกจากพืนท ีและประสานชุมชนโดยรอบ 

เพอืเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากสถานการณ์มีความรุนแรงจนมีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
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ใน 2561 โรงไฟฟ้าราชบุรีซึงเป็นโรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัไดท้าํการซ้อมแผนระงบัเหตุฉุกเฉินในระดบั 3 

โดยสมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้ Emergency Diesel Generator (EDG) บริเวณโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โดยมีหน่วยงาน

ภายนอก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และภาคประชาชนเขา้ร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุรี 

นายอาํเภอเมืองราชบุรี นายอาํเภอดาํเนินสะดวก ผูก้าํกบัการ สภ.เมืองราชบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบา้นไร่ เป็นตน้ 

ทงันีก็เพอืสร้างเสริมประสบการณ์และเรียนรู้การจดัการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งเป็นระบบ อีก

ทงัยงัเป็นการสร้างความมนัใจในมาตรการความปลอดภยั และความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินของโรงไฟฟ้าดว้ย 

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกซอ้มครังนีมีจาํนวน 155 คน ผลการประเมินการฝึกซ้อมผา่นเกณฑแ์ละอยูใ่นระดบัดี 

การจัดการภาวะวิกฤติ 

ในปี 2561 การตอบสนองต่อภาวะวิกฤติอย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพตามหลกัสากลของบริษัท

นอกจากการปรับปรุงแผนการจดัการภาวะวิกฤติ (Crisis Management Plan : CMP) และแผนการสือสารภาวะวิกฤติ (Crisis 

Communication Plan : CCP) แลว้ บริษทัยงัไดข้ยายผลไปยงับริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุนของบริษทัโดยกาํหนดหลกั

ปฏิบติัให้เป็นแนวทางเดียวกนัในกรณีทีมีเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤติความรุนแรงระดบั 2 หรือ 3 เกิดขึน บริษทัใน

เครือจะต้องรายงานสถานการณ์มายงัสํานักงานใหญ่ตามแผนทีกาํหนดไว ้เพือให้คณะกรรมการจดัการภาวะวิกฤติเป็นผู ้

สือสารข้อมูลไปยงัผู เ้กียวข้องและสาธารณชน และกาํหนดมาตรการเพือรองรับและแก้ไขสถานการณ์ทีเกิดขึนจน

สถานการณ์เขา้สู่ภาวะปกติ เพือสร้างความเชือมนัว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติขึนไม่ว่ากบับริษทัหรือ บริษทัในเครือก็ตาม 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัยงัมีความต่อเนืองโดยไม่หยดุชะงกั 

มาตรฐานอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

อาชีวอนามยัทดีีของผูป้ฎิบติังานทงัภายในและภายนอกทีเกียวขอ้ง ยอ่มส่งผลต่อการขบัเคลือนธุรกิจให้

บรรลุเป้าประสงค์อย่างหลีกเลียงไม่ได้ ดงันนั บริษทัจึงมีหน้าทจีะตอ้งดูแลสุขอนามยัและสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีถูก

สุขลกัษณะใหก้บัผูป้ฏิบติังานเพือให้มีสุขภาพกายแขง็แรงและสุขภาพจิตดี พร้อมทีจะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทงันี บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนั ควบคุมบุหรี สารเสพติด เครืองดืมแอลกอฮอลภ์ายในสํานักงาน โดย

กาํหนดพืนทีการสูบบุหรีภายนอกสาํนกังาน และรณรงคล์ด ละ เลิกการสูบบุหรีของผูป้ฏิบติังานและผูเ้กียวขอ้ง พร้อมทงัให้

ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของผู ้ปฏิบติังานดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันโรคภัยต่างๆ อีกทังยงัดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในสถานทีทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตของพนกังาน ตลอดจนทรัพยสิ์นของบริษทัและของพนกังาน

ใหป้ลอดภยัอยู่เสมอ 

ในปี 2561 บริษทัโดยเฉพาะโรงไฟฟ้ายงัคงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพทีดีของพนกังานและผูรั้บเหมา เพือให้

มนัใจว่า ไม่มีอตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคจากการทาํงานทงัของพนกังานและผูรั้บเหมา โดยมีการดูแลทงัสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน และสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 

แผนงานอาชีวอนามัย 

ในปี 2562 บริษทัและโรงไฟฟ้าจะยงัคงสานต่อโครงการต่างๆ ทีดาํเนินงานในปี 2561 พร้อมทงัยงัมีแผนที

จะดาํเนินการประเมินความเสียงดา้นสุขภาพ และโรคจากการปฏิบติังาน เพือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลฐานสาํหรับจดัทาํแผนการ

ดูแลสุขภาพอนามยัของพนกังานเพือป้องกนัและลดอตัราเสียงจากการเกิดโรคจากการทาํงานต่อไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

บริษทัเชือมนัว่า การประกอบธุรกิจโดยการยดึมนัในจริยธรรม คุณธรรม และความซือสัตยสุ์จริต ประกอบกบัการมี

ระบบบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการทดีี รวมถึงการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นปัจจยัสาํคญั 

ทีส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างยงัยืนและสามารถธํารงความเป็นผู ้นาํในธุรกิจได้ บริษัทจึงตระหนักและให้

ความสําคญักบัการมีระบบควบคุมภายในทีดีอย่างต่อเนืองเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทาํหนา้ทีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง เพอืให้

มนัใจว่าการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกาํหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั

ต่างๆ ซึงจะทาํใหเ้กิดการตรวจสอบ มีความถ่วงดุล และสามารถควบคุมดูแลให้มีการใชท้รัพยสิ์นเพือประโยชน์ของบริษทัอยา่ง

แทจ้ริง 

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 7 ครัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมดว้ย 1 ครัง คณะกรรมการไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย และขอบเขต

หน้าททีีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายตามระเบียบบริษทัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคย

ไดรั้บรายงานว่ามีขอ้บกพร่องเกียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัทีเป็นสาระสาํคญัจากผูส้อบบญัชีแต่อยา่งใด 

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม 

 บริษทัยดึหลกัในการบริหารผ่านคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารตามโครงสายการบงัคบับญัชา และหน้าที

ความรับผิดชอบทีกาํหนดดว้ยความซือตรงและมีจริยธรรม โดยไดม้ีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที

ชดัเจนวดัผลได ้รวมทงัมีการจดัทาํมาตรฐานของจรรยาบรรณ ระเบียบ คาํสงั บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการ

ดาํเนินการทีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชนั ทงันีฝ่ายบริหารไดมี้การปรับปรุงทบทวนขอ้กาํหนดในการปฏิบตัิงานให้เหมาะสม 

ทนัสมยัเพอืความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอย่างสมาํเสมอ 

 การดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทันันปฏิบตัิหน้าทีด้วยความชาํนาญ มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจาก

ฝ่ายบริหาร โดยกาํกบัดูแลในเรืองสภาพแวดลอ้มของการควบคุมการประเมินความเสียงกิจกรรมควบคุม และมีการกาํกบัให้มี

ระบบการสือสารขอ้มูลผา่นระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพและมีการติดตามและประมวลผล 

 บริษทัมีการกาํหนดแผนการฝึกอบรม และกาํหนดงบประมาณประจาํปีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการอบรมและพฒันา

บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทั รวมทงัมีแผนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็น

ระบบ นอกจากนี ยงัมีการจดัทาํแผนงานความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพอืช่วยให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีเป้าหมาย

ในการพฒันาตนเองตามแนวทางทีก ําหนดไว ้รวมถึงจดัให้มีการ Coaching และ Mentoring ผ่านระบบสนทนาระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชากับผูใ้ต้บงัคบับญัชา (Dialogue)เพือให้เกิดการสือสารระหว่างกัน และเกิดแนวคิดในการพฒันาไปในทิศทาง

เดียวกนั 

 บริษัทมีการผลักดันให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกตาํแหน่งได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในโดย

กาํหนดหนา้ทีความรับผิดชอบภายใตโ้ครงสร้างองค์กรทีชดัเจน มีการกาํหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้รางวลั

การลงโทษพนกังานเป็นรายบุคคล  

บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทีดีและการบริหารความเสียงเพือลดความเสียงทีอาจส่งผลกระทบ

ต่อบริษทั โดยไดจ้ดัใหมี้สภาพแวดลอ้มทีเออืต่อระบบการควบคุมภายใน ซึงคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
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และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจน วดัผลได้ เพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร และพนกังาน และมีการ

ทบทวนอย่างสมาํเสมอ เพอืสร้างการเติบโตใหบ้ริษทัอยา่งมนัคงและยงัยนื 

บริษทัมีการกาํหนดโครงสร้างองค์กรทีชัดเจน โดยแบ่งสายการบงัคบับญัชา อาํนาจการอนุมติั และหน้าทีความ

รับผิดชอบอย่างชดัเจนตามลาํดบัขัน และมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจโดยจะ

กาํหนดเป้าหมายและตวัชีวดั (Key Performance Indicators: KPI) ให้กับทุกสายงานและจะประเมินผลการดาํเนินงาน

เปรียบเทียบกบัเป้าหมายเพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายครึงปีและรายปี นอกจากนี บริษทัได้จดัตงั

คณะกรรมการประเมินผล (มีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน) เพือติดตามผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส และทาํให้

มนัใจไดว้่าการดาํเนินงานยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายและเกณฑก์ารประเมินผลงานของบริษทัอย่างต่อเนือง 

นอกจากนี บริษัทได้มีการกําหนดจรรยาบรรณบริษัท และหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับกรรมการและ

พนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติั รวมถึงมีการประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทงัจดัให้มีการ

ประเมินความเสียงดา้นการทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม ซึงบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตทุก

รูปแบบ และไดรั้บรองใหเ้ป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) ตงัแต่ปี 2559 และปัจจุบนัได้รับการต่ออายุใบรับรองเรียบร้อยแลว้ตามมติ 

คณะกรรมการ CAC เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยใบรับรองดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัทีมีมติ และยงัได้รับการ

จดัลาํดบั CG Score ประจาํปี 2561 สูงสุด 5 ดาว จากการเขา้ร่วมโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย 

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

ไทยอีกดว้ย และเพือความโปร่งใสและสร้างกระบวนการดาํเนินงานทีชดัเจนยงิขึน บริษทัจึงไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชนัของกลุ่มบริษทัขึน นอกจากนียงักาํหนดนโยบายงดการรับของขวญั เพือยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

และสร้างบรรทดัฐานทีดีในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงจดัให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนหรือขอ้มูลเกียวกบัการทุจริต การกระทาํ

ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รวมถึงระบบการควบคุมภายในทีบกพร่องเพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้ดี

ยงิขึน 

การประเมินความเสียง และการจัดการความเสียง 

บริษทักาํหนดขนัตอนและการดาํเนินการบริหารความเสียงสรุปไดด้งันี 

 กาํหนดเป้าหมายเพือประเมินความเสียงโดยมีการกําหนดสาระสําคญัของรายงานทางการเงินซึงสะท้อนถึง

กิจกรรมขององค์กรทีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป โดยแผนงานดา้นความเสียงมีการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษทัและสือสารใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัรับทราบ 

 ระบุ วิเคราะห์ และบริหารจดัการความเสียงทงัปัจจยัภายในและภายนอก พร้อมกาํหนดระดบันยัสาํคญัในการ

ตอบสนองความเสียงนนั โดยครอบคลุมทงัระดบัองคก์ร และสายงาน ทงันีโครงสร้างของการบริหารความเสียง ประกอบดว้ย

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะทาํงานบริหารความเสียง และฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาโอกาสทีจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชนั โดยทบทวน

เป้าหมาย แรงจูงใจและแรงกดดนั เพอืกาํหนดมาตรการป้องกนัและสือสารใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบาย 

 ระบุและประเมินการเปลียนแปลงความเสียงทีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน ทงัในดา้นการเปลียนแปลง

สภาพแวดลอ้มภายนอก รูปแบบธุรกิจ และผูน้าํองคก์ร  
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เพอืใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถกาํกบัดูแลและติดตาม

การปฏิบติังานของบริษทัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด บริษทัจึงไดจ้ดัทาํโครงสร้างของการบริหารความเสียง ซึงประกอบดว้ย คณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะทาํงานบริหารความเสียง และฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ทาํหน้าที

รับผิดชอบ และกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเสียง การจาํแนกปัจจยัเสียง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการ

ทใีชเ้พอืบริหารความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได ้โดยมีการประสานงาน และประชุมร่วมกบัสายงานต่างๆ ทกุไตรมาสเพือ

ประเมินความเสียง และผลกระทบภายหลงัจากทีนาํมาตรการต่างๆ มาใช้ในการดาํเนินการแลว้ จากนนัจึงรวบรวมนาํเสนอต่อ

คณะทาํงานบริหารความเสียง ซึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงานร่วมกันพิจารณาและกลนักรองก่อนทีจะ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาเป็นประจาํทกุไตรมาส 

ทงันี คณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การจดัระเบียบวาระการประชุมร่วมกนั เพือ

แลกเปลียนความคิดเห็นและช่วยเพิมประสิทธิภาพกบัการบูรณาการในการดาํเนินงานระหว่างงานตรวจสอบภายในและงาน

บริหารความเสียง 

บริษทัไดแ้ต่งตงัคณะทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพอืทาํหน้าทีให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีของบริษทั ซึงรวมถึงทาํหนา้ทีรับผดิชอบการบริหารความเสียงดา้นการทุจริต และติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการความ

เสียง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการ

บริษทั ตามลาํดบั 

กจิกรรมการควบคุม 

 บริษทัได้ดาํเนินกิจกรรมการควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ โดยมีการกาํหนดมาตรการการ

ควบคุมภายในภายใตร้ะเบียบคาํสงัของบริษทัทคีรอบคลุมการดาํเนินงานทุกดา้น ทุกระดบัขององคก์ร โดยคาํนึงถึงการแบ่งแยก

หนา้ท ีการกาํหนดอาํนาจอนุมตัิ และออกแบบผูดู้แลเก็บรักษาขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและมีการทบทวนนโยบายอยา่งสมาํเสมอ 

 บริษทัมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีทีใชใ้นการควบคุมอย่างต่อเนืองตามกระบวนการทาํงานของธุรกิจรวมถึงมี

การกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั แผนฉุกเฉิน และการจดัหาพฒันา ดูแลรักษาระบบ 

 บริษทัมีนโยบายทีรัดกุมในการควบคุมและกาํหนดนโยบายทีสําคญัในเรืองเกียวกบัการทาํธุรกรรมทีเกียวโยง

กนั (Related Party Transaction Policy) และการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยเฉพาะในดา้นการทาํธุรกรรม และ

อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง การติดตามดูแลการทาํงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ภายใตก้าร

ดาํเนินงานภายในระยะเวลาทีเหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอย่างสมาํเสมอ 

เพอืใหม้นัใจวา่นโยบายและแนวทางทีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้ไดรั้บการปฏิบติัและตอบสนองอย่าง

มีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมาย บริษทัจึงจดัให้มีระบบควบคุมภายในดา้นการบญัชีการเงิน การดาํเนินงานและการกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน สรุปไดด้งันี 

 กาํหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที และระดบัวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อาํนาจการสังจ่ายเช็คของฝ่าย

บริหารระดบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/คาํสงับริษทั 

 การทาํธุรกรรมทีเขา้เงือนไขเป็นรายการทีเกียวโยงกนัจะตอ้งผ่านการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมตัิ ซึงไม่ป็นผูมี้

ส่วนไดเ้สีย และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั หรือทีประชุมผูถ้ือหุ้น

พิจารณาแลว้แต่กรณีตามลาํดบั โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
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 มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออย่างสมาํเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารสินทรัพยรั์บผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนินงาน และจดัทาํรายงานเสนอคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเป็น

ประจาํทุกเดือน โดยการกาํหนดทิศทางดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และระเบียบบริษทัว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบั

ดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ทีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายผ่านทางผูแ้ทนบริษทัและ

ใหผู้แ้ทนบริษทัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล 

บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล ซึงถือเป็นเครืองมือสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้ 

 ขอ้มูลทีเกียวขอ้งพอเพียงในการตดัสินใจเพอืการทาํธุรกิจ โดยมีการพิจารณาถึงตน้ทุนและประโยชน์ทีจะไดรั้บ

พร้อมกบักาํหนดวธีิการดา้นชนัความลบัและการจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบ 

 การส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าทนัเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด พร้อมมี

การบนัทึกรายงานการประชุมครบถว้นทุกครงั และสอบทานได ้

 กระบวนการสือสารทีมีประสิทธิภาพ ทงัภายในและภายนอก ภายใต้ช่องทางการสือสารลบัเพือแจง้เบาะแส

เกียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชนั นอกจากนียงัมีการรายงานขอ้มูลสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 ในดา้นช่องทางการสือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และ

เวบ็ไซตข์องบริษทัเพือให้บุคคลภายนอก ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน หรือผูท้ีสนใจสามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัไดอ้ย่างเท่า

เทียมกนัตลอดเวลา 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสือสารภายในองคก์รทีมีประสิทธิภาพ ดงันี 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ จะไดรั้บหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทีมีขอ้มูลทีจาํเป็นและเพียงพอ ก่อน

การประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาทีเหมาะสม มีการบนัทึกข้อซักถามคาํชีแจง ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของ

กรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรืองทีพิจารณา รวมทงัสรุปมติ ความเห็นของทีประชุมไวใ้นรายงานการประชุม เพือเป็นขอ้มูล

อา้งอิง 

 กาํหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กับผูบ้ริหารของแต่ละสายงานและประชุมร่วมกับ

ผูบ้ริหารตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึนไป เพือติดตามความก้าวหน้าของงาน การแก้ไขปัญหา และเพือให้ขอ้มูลทีสาํคญัและ

เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน และสือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั 

 ผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี ร่วมกบัผูส้อบบญัชี นาํเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทบทวน

การจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป รวมถึงมาตรฐานการบญัชีสากลทีมีการปรับเปลียน 

 จดัให้มีระบบการจดัเก็บข้อมูล เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การจดัทาํรายงานทางการเงิน และเอกสาร

สาํคญัต่างๆไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพร่องในเรืองนี 

 บริษทัไดม้ีการจดัตงัคณะทาํงานชุดย่อยเรืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ทีมีตวัแทนมาจากทุกสายงาน

เพอืดาํเนินการดา้นการสือสารอบรมร่วมกนั โดยมุ่งเนน้ในเรืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และจะมีการจดัประชุมร่วมกนั
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อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง และรายงานให้กบัคณะทาํงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั 

 จดัช่องทางการสือสารภายในผ่านระบบ Intranet, Lotus Notes และระบบ Outlook ซึงผูป้ฏิบติังานทุกคนไดรั้บ

และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศทีเกียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบคาํสัง และประกาศต่างๆ ของบริษทั ไดอ้ยา่งทวัถึงและทนั

กาล 

ระบบการติดตามและประเมินผล 

 บริษทัมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทงัในดา้นการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั เพือป้องกนั

เรืองการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ประเมินและติดตามความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในโดยตรวจสอบภายในและโดย

การประเมินตนเองของพนกังาน เมือพบข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งทนัเวลา พร้อมกบัมีการจดัทาํระบบการติดตามการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานทีรับ

ตรวจ นอกจากนี เพือพฒันาศกัยภาพของพนกังานตรวจสอบภายใน บริษทัมีการสนับสนุนให้พนกังานไดร้ับการอบรมและ

พฒันาในด้านการปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนืองโดยเฉพาะการอบรมทีได้รับประกาศนียบตัรด้านการ

ตรวจสอบภายใน 

 บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทาํ

ทผีดิปกติซึงกระทบชือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีทีเกิดเหตุการณ์ 

 บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกาํหนดเป้าหมายและ

ตวัชีวดั (KPI) ให้กบัทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทงัมีการวิเคราะห์เพือหา

สาเหตุของความแตกต่าง (ถา้มี) ผลกระทบทีเกิดขึน แผนงานรองรับและวิธีการดาํเนินการเพือแกไ้ขหรือลดผลกระทบดงักล่าว

เพอืรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในทกุๆ ไตรมาส 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทาง แผนการ

ตรวจสอบประจาํปีทีได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบอยา่งสมาํเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้บทบาททีสาํคญัในการกาํ กบัดูแลการปฎิบติังานตรวจสอบให้เป็นไป

ตามแผนงาน และมาตรฐานสากลว่าดว้ยการปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

ทงันี สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัได้จากเวบ็ไซต์

ของบริษทั www.ratch.co.th 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพือให้การดาํเนินกิจกรรมของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปโดยสอดคลอ้งกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ คาํสัง 

กฎหมายทีเกียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังท ี7/2559 เมือ

วนัพุธท ี14 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มติอนุมติัแต่งตงัให้นายสมบูรณ์ โษิตวานิช ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพือทาํหน้าทีสอบทานประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในและระบบการบริหารจดัการความเสียงของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 ซึงฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษทัขึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ในส่วนทีเกียวขอ้งกับความรู้ ความสามารถในการกาํกับดูแลงานด้านการตรวจสอบ
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ภายใน รวมถึงความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ได้รับคะแนนประเมิน 94.08 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดบัดีเยียม สามารถปฏิบติัหน้าทีได้อย่างเหมาะสมกับ

ตาํแหน่ง และเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทาน การ

ปฏิบตัิงานด้านบญัชีการเงิน และการบริหารจดัการความเสียงของบริษทั ทงัในระดบัธุรกิจและภาพรวม ทงันี การแต่งตงั

โยกยา้ยรวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอืน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) บริษทัและบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั บริษทั 

ราชบุรีพลงังาน จาํกดั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั บริษทั ราช-

ลาวเซอร์วิส จาํกดั บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกัด บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จาํกดั บริษทั พีบีไบ

โอแมส จาํกดั และบริษทั แอลพีไบโอแมส จาํกดั ไดบ้นัทึกค่าสอบบญัชีให้แก่สาํนกังานสอบบญัชี ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา

เป็นจาํนวนเงินรวม 2,570,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จาํนวน 103,000 บาท) ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชีของ

บริษทัจาํนวน 1,080,000 บาท และค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยทีแต่ละบริษทัย่อยรับภาระเอง จาํนวน 1,490,000 บาท (ไม่

รวมค่าใชจ่้าย out-of-pocket จาํนวน 63,000 บาท) 

นอกจากนี บริษทั ไดมี้การจา้งกิจการทเีกียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นทีปรึกษาในปี 2561 

เพือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ซึงบริษทัได้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชีในระหว่างปี เป็นจาํนวน 5,804,145 บาท ทงันี การจา้ง

กิจการทีเกียวข้องกับสํานักงานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดัในการให้บริการอืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชีนัน ไม่

ก่อให้เกิดการขดักนัในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซึงจะไม่ทาํให้ผูส้อบ

บญัชีขาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

อิสระ จาํนวน  ท่าน ได้แก่ (1) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางศิริพร                

เหลืองนวล และ (3) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึงกรรมการทงั 3 ท่าน ไดป้ฏิบติัหน้าทีในฐานะ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยมีนายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที

เลขานุการ 

ในระหวา่งปี 2561 มีการเปลียนแปลงกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษทัครังที 5/2561 เมือวนัที 20 

เมษายน 2561 โดยแต่งตงันายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวประภา ปูรณโชติ ซึงพน้จาก

ตาํแหน่งเนืองจากหมดวาระ  

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบติัหน้าทีอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบ

บริษทัว่าดว้ย คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2560 และระเบียบบริษทัว่าดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึงสอดคลอ้ง

กับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทงัสิน 7 ครัง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบ

องคป์ระชุมทุกครัง และมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 ครัง เพือให้มนัใจว่า

ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลทีมีสาระสําคัญในการจดัทาํงบการเงิน และการ

ประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสียง 1 ครัง เพือรับทราบและแลกเปลียน

ความคิดเห็นในการบริหารความเสียง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตาราง

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อโครงสร้างการจดัการ) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่าย

บริหารของบริษทั บริษทัย่อย และผูส้อบบญัชีเข้าร่วมประชุมดว้ยเพือเสนอขอ้มูล รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครังไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัเป็นวาระประจาํ 

ในรอบปีทผีา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินกิจกรรมทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

 สอบทานความถูกต้อง ครบถว้น ความเชือถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปีของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยว่าไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไดส้อบทานประเด็นทีเป็นสาระสาํคญั รายการ

พิเศษ และได้รับคาํชีแจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหาร จนมนัใจว่าการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนทีจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพือให้มนัใจว่าการดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้โดยพบวา่กรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารและพนกังาน

ปฏิบติัตามนโยบายทีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และไดน้าํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัมาปฏิบติัอย่างจริงจงั โดยการเขา้

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 

 สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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 สอบทานรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้งกาํหนด โดยรายการทีเป็นรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทีจะนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารไดร้ายงานความเคลือนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพือทราบทุกไตรมาส 

 กาํกบัดูแลระบบบญัชี และรายงานทางการเงิน เพือให้มนัใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดระบบการ

ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมทงัมีการนาํไปปฏิบติัอย่าง

ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

 สอบทานการบริหารความเสียง ทบทวนนโยบายการบริหารความเสียง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทาง

การบริหารความเสียงกบัฝ่ายบริหารและจดัใหมี้การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสียงเพือให้การบริหารความ

เสียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความเสียงของเหตุการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งสําคญัของ

เศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสียงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทงัความเสียงจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

 กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพอืใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปีรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นใน

เรืองการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอทีจะป้องกนัหรือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนได ้รวมทงัเสนอแนะแนวทางการ

ดาํเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแกไ้ข พิจารณางบประมาณบุคลากรและการพฒันาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน และเสนอให้มีการพฒันาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยทาํการประเมินงาน

ตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) จากผูเ้ชียวชาญภายนอกเพือให้งานตรวจสอบภายในดาํเนินการไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการ

บญัชีทีรับรองทวัไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถว้น เชือถือได้ ระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพยีงพอ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีโดยชดัเจนไม่พบจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องของระบบการ

ควบคุมภายในทีเป็นสาระสําคญั รวมทงัไม่พบขอ้สงัเกตหรือประเด็นทีอาจเกียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน การดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั และบริษทัย่อยเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชีของบริษทั 

อนึง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตังนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ ์                

(ผูส้อบบญัชีรับอน ุาต เลขที 3565) หรือ นายเจริญ ผูส้มัฤทธิเลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 4068) หรือนายวยัวฒัน์           

กอสมานชัยกิจ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที 6333) แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และบริษทัย่อยประจาํปี 1.25 ลา้นบาท ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเรืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั

เพอืนาํเสนอขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

        

(นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการทาํรายการระหว่างกันกับบริษทัทีเกียวข้องกนั ทงันีอาจมีความเกียวขอ้งกนั โดยเป็น              

ผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน  ดังรายละเอียดทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินปี 2561 ในส่วนของ              

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึงบริษทัขอสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหว่างกนัทีมีนยัสาํคญั ดงันี 

1. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                              

และความสมเหตุสมผล 

1.1  ข้อตกลงการให้บริการและจดัการ    

1.1.1 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คนไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ  และใหบ้ริการ

งานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย  งานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชีและงบประมาณ               

งานบริการดา้นการเงิน งานดา้นภาษี งานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ งานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล งานดา้น

องคก์รสัมพนัธ์ และงานดา้นการส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร 

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

 

102.17 

 

 

 

 

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร

ทาํงานในดา้นนี ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมีความชาํนาญ

และความพร้อมดงักล่าวโดยคดิ

ค่าบริการเป็นรายเดือน  ในอตัรา

ค่าบริการตามสัญญาคา่บริการ          

และจดัการ และค่าใชจ่้ายอืนๆ 

ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.2 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งานเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชีและงบประมาณ       

งานบริการดา้นการเงิน และงานดา้นภาษี         

 

 

บจ.ราชบุรีพลงังาน 

 

0.21 บจ.ราชบุรีพลงังานไม่มีบุคลากร

ทาํงานในดา้นนีประกอบกบั  

บริษทัมีบุคลากรทีมีความชาํนาญ

และความพร้อมในงานดงักล่าว 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายไตรมาส

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และคา่ใชจ่้าย

อืนๆตามทีเกิดขนึจริง  

1.1.3 ใหบ้ริการงานตรวจสอบภายใน งานดา้น

กฎหมาย งานดา้นภาษี  งานเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ งานบริหารดา้นการเงินและ

งานดา้นบริหารทรพัยากรบุคคล 

 

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส 

 

4.02 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบั บริษทัมีบุคลากร

ทีมีความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดคา่บริการเป็น

รายเดือนในอตัราคา่บริการตาม

สญัญาคา่บริการและจดัการ และ

ค่าใช้จ่ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                               

และความสมเหตุสมผล 

1.1.4    ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งานเลขานุการ          

คณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชีและงบประมาณ              

งานบริการดา้นการเงิน และงานดา้นภาษี 

 

บจ.ราชบุรี                   

อลัลายแอนซ์ 

 

0.15 บจ.ราชบุรี อลัลายแอนซ์มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบั บริษทัมีบุคลากร

ทีมีความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดคา่บริการเป็น

รายปีในอตัราคา่บริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ และคา่ใชจ่้าย

อืนๆตามทีเกิดขนึจริง 

1.1.5 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งานเลขานุการ             

คณะกรรมการบริษทั งานดา้นบญัชีและงบประมาณ             

งานบริการดา้นการเงิน และงานดา้นภาษี 

  

บจ.อาร์เอช                  

อินเตอร์เนชนัแนล 

คอร์ปอเรชนั 

 

0.92 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

คอร์ปอเรชนั มีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให้ 

ประกอบกบับริษทั มีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีใหบ้ริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปีในอตัรา

ค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและ

จดัการ และคา่ใชจ่้ายอืนๆตามที

เกิดขึนจริง 

1.1.6 ใหบ้ริการงานดา้นการจดัหาเงินกู ้                      

และคาํประกนัเงินกู ้(JPY) 

บจ.อาร์เอช                  

อินเตอร์เนชนัแนล          

(สิงคโ์ปร์)                          

คอร์ปอเรชนั 

 

3.25 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบับริษทัมีบุคลากรที

มีความสามารถในงานดา้นการ

จดัหาเงินกูแ้ละคาํประกนัเงินกู ้

1.1.7 ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย งานดา้น

ทรัพยากรบุคคลงานดา้นบญัชี  งานบริการดา้นการเงิน           

และงานดา้นภาษี  

 

บจ.อาร์เอช                   

อินเตอร์เนชนัแนล          

(สิงคโ์ปร์)                           

คอร์ปอเรชนั 

 

28.63 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบั บริษทัมีบุคลากร 

ทีมีความสามารถในงาน                       

ทีให้บริการ โดยคิดคา่บริการเป็น

รายปี ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และคา่ใชจ่้าย

อืนๆตามทีเกิดขนึจริง  
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

1.1.8 บริษทัให้บริการในการดาํเนินการออกหุน้กู ้

มูลคา่ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยคิดคา่บริการตาม

ความสาํเร็จของงาน (Success Fee) 

 

 

บจ.อาร์เอช                      

อินเตอร์เนชนัแนล           

(สิงคโ์ปร์)                          

คอร์ปอเรชนั 

11.13 

 

บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบับริษทัมีบุคลากรที

มีความสามารถในการจดัหาเงินกู ้

โดยคดิคา่บริการตามความสาํเร็จ

ของงาน (Success Fee) และ

ค่าใช้จ่ายอืนๆตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.9 บริษทัให้บริการในการซือหุน้ของ บจ.ราช-

ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั จากผูถ้ือหุน้เดิมในสดัส่วน

ร้อยละ 20 โดยคิดคา่บริการตามความสําเร็จของงาน 

(Success Fee)  

บจ.อาร์เอช                      

อินเตอร์เนชนัแนล   

(สิงคโ์ปร์)                           

คอร์ปอเรชนั 

 

3.36 บจ.อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล 

(สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั  มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบับริษทัมีบุคลากรที

มีความสามารถในการให้บริการ 

 

1.1.10 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ         

งานบริการดา้นการเงิน  

 

 

บจ.อาร์อี โซลาร์ 1 0.06 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี                 

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และคา่ใชจ่้าย

อืนๆ ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.11 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ           

งานบริการดา้นการเงิน  

 

บจ.ซีเอน็ไบโอแมส 

 

0.06 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี                 

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และคา่ใชจ่้าย

อืนๆ ตามทีเกิดขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                     

และความสมเหตุสมผล 

1.1.12 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ          

งานบริการดา้นการเงิน  

 

บจ.แอลพีไบโอแมส 

 

0.06 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี        

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.13 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ        

งานบริการดา้นการเงิน  

 

บจ.พีบีไบโอแมส 

 

0.06 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี        

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.14 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ          

งานบริการดา้นการเงิน  

 

บจ.ราช โอแอนดเ์อ็ม 

 

0.06 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี         

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามทีเกิดขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                       

และความสมเหตุสมผล 

1.1.15 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ           

งานบริการดา้นการเงิน  

 

บจ.ราช ไชน่า               

พาวเวอร์  

 

0.12 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี         

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้า่ยอืนๆ ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.16 ใหบ้ริการงานดา้นบญัชีและงบประมาณ         

งานบริการดา้นการเงิน  

 

บจ.อาร์เอช               

อินเตอร์เนชนัแนล 

(มอริเชียส)            

คอร์ปอเรชนั 

 

0.12 เนืองจากบริษทัดงักล่าว ไม่มี

บุคลากรทาํงานในดา้นนีประกอบ

กบับริษทัมีบุคลากรทีมีความ

ชาํนาญและความพร้อมดงักลา่ว

โดยคดิคา่บริการเป็นรายปี        

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.17 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายให ้ผูป้ฏิบติังานจากบริษทั 1 คนไปดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารดา้นการเงินที บจ.ราชบุรีเพาเวอร์  

 

 

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

4.83 บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั 

บริษทัมีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีให้บริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือนใน

อตัราคา่บริการตามสญัญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกดิขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                     

และความสมเหตุสมผล 

1.1.18   สญัญา Management Agreement กบั               

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

 

80.63 

 

 

บริษทัไดใ้หบ้ริการดา้นมวลชน  

สมัพนัธ์ และให้คาํแนะนาํดา้น

เทคนิคในการก่อสร้าง เดินเครือง

และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า               

โดยไดรั้บค่าบริการนบัแต่                

วนัเดินเครืองเชิงพาณิชยข์อง

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ชุดแรก 

(วนัที 1 มี.ค.51)อายสุญัญา 25 ปี 

3 เดือน โดยคิดคา่บริการเป็นราย

ไตรมาส 

1.1.19 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คนไปดาํรงตาํแหน่ง  

กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายบริหารและการเงินที  

บจ.ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส  

 

บจ. ชูบุราชบุรี        

อีเลคทริคเซอร์วิส   

 

10.32 บจ.ชูบุฯ มีความตอ้งการใหบ้ริษทั

เป็นผูด้าํเนินการให้ ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมีความ 

สามารถในงานทีให้บริการ            

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือน                

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.20  สญัญา Service Agreement กบั                              

บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 

 

บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 

 

25.00 บจ.ไฟฟ้านาํงึม 2 ไดท้าํสญัญา

Service Agreement กบับริษทั 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายไตรมาส          

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ  
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                      

และความสมเหตุสมผล 

1.1.21  ให้บริการงานดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมาย ใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คนไปดาํรงตาํแหน่ง

รองกรรมการผูจ้ดัการที บจ.ไฟฟ้า หงสา 

 

บจ.ไฟฟ้า หงสา 

 

16.84 บจ.ไฟฟ้า หงสา มีความตอ้งการ

ใหบ้ริษทัเป็นผูด้าํเนินการให ้   

ประกอบกบับริษทั มีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีให้บริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายไตรมาส

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.22 ใหบ้ริการงานดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 4 คนไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูจ้ดัการที  

บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

 

บจ.ผลิตไฟฟ้านวนคร 

 

11.16 บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบับริษทัมีบุคลากร

ทีมีความสามารถในงานที

ใหบ้ริการ โดยคิดค่าบริการที

เทียบเคียงไดก้บัราคาตลาด 

1.1.23  ให้บริการงานดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 2 คนไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ  และรองกรรมการผูจ้ดัการที                        

บจ.โซลาร์ตา้ 

 

บจ.โซลาร์ตา้ 

 

9.38 บจ.โซลาร์ตา้ มีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให้ 

ประกอบกบั บริษทัมีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีให้บริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือน         

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                       

และความสมเหตุสมผล 

1.1.24  ให้บริการพืนทสีาํนกังานและบริการอืนๆ ใน

พืนที 

 

บจ.โซลาร์ตา้ 

 

0.76 บริษทัไดใ้หบ้ริการพืนที ขนาด 

72 ตารางเมตร รวมถึงบริการดา้น

อืนๆในพืนที ไดแ้กบ่ริการระบบ

เครือขา่ยและคอมพิวเตอร์ และ

ระบบโทรศพัท ์โดยมีอายสุญัญา 

36 เดือน (ตงัแตว่นัที 1 ม.ค.59 - 

31 ธ.ค.61) 

1.1.25  ให้บริการงานดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั ไปดาํรงตาํแหน่ง 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูจ้ดัการ                  

และพนกังาน 

 

บจ.ไฟฟ้า                 

เซเปียน-เซนาํนอ้ย 

 

6.64 บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย             

มีความตอ้งการใหบ้ริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมีความสามารถ

ในงานทีให้บริการ โดยคิด

ค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัรา

ค่าบริการตามสัญญาคา่บริการ

และจดัการ และคา่ใชจ่้ายอืนๆ

ตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.26  ให้บริการงานดา้นการควบคุมและตรวจสอบ

งาน กอ่สร้างโรงไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย ในสปป.ลาว     

         

บจ.ไฟฟ้า                 

เซเปียน-เซนาํนอ้ย 

 

62.47 บริษทัไดท้าํสญัญา Construction 

Supervision Contractor Services 

กบั บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย   

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือน  

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                          

และความสมเหตุสมผล 

1.1.27  ให้บริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานจากบริษทั 1 คนไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการที บจ.สงขลาไบโอ แมส 

 

บจ.สงขลาไบโอ แมส 

 

2.58 บจ.สงขลาไบโอ แมส มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็นผูด้าํเนินการ

ให ้ประกอบกบั  บริษทัมี

บุคลากรทีมคีวามสามารถในงาน

ทีให้บริการ โดยคิดคา่บริการเป็น

รายเดือนในอตัราคา่บริการตาม

สญัญาคา่บริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง

โดยมีอายสุญัญา 36 เดือน (ตงัแต่

วนัที 1 พ.ค.59 - 30 เม.ย.62) 

1.1.28 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโดย

มอบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงาน 3 คนไปดาํรงตาํแหน่ง             

กรรมการผูจ้ดัการ  ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูจ้ดัการส่วน 

 

บจ.เบิกไพร                 

โคเจนเนอเรชนั  

5.77 บจ.เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั                 

มีความตอ้งการใหบ้ริษทั เป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั  

บริษทัมีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีให้บริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือน        

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 

1.1.29  ให้บริการงานบริหารสาํหรับโรงไฟฟ้า

พลงังานลมหว้ยบง 3       

 

บจ.เฟิร์ส โคราช วินด ์

 

 

1.09 บจ.เฟิร์ส โคราช วินด ์มีความ

ตอ้งการให้บริษทัเป็น

ผูด้าํเนินการให ้ประกอบกบั

บริษทัมีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีให้บริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือน         

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                      

และความสมเหตุสมผล 

1.1.30  ให้บริการงานบริหารสาํหรับโรงไฟฟ้า

พลงังานลมหว้ยบง 2 

 

บจ.เค. อาร์. ท ู

 

1.09 บจ.เค. อาร์. ท ูมีความตอ้งการให้

บริษทัเป็นผูด้าํเนินการให้ 

ประกอบกบับริษทั มีบุคลากรทีมี

ความสามารถในงานทีให้บริการ 

โดยคดิคา่บริการเป็นรายเดือน        

ในอตัราคา่บริการตามสัญญา

ค่าบริการและจดัการ และ

ค่าใชจ้่ายอนืๆตามทีเกิดขึนจริง 

1.2 เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/กจิการทคีวบคุมร่วมกนั 

1.2.1 บริษทัให้เงินกูย้มืแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

ในรูปของตวัสญัญาใชเ้งิน โดยมียอดเงินกู ้ณ วนัที                 

31 ธ.ค.61 ดงันี 

                                                          ลา้นบาท 

              1 ม.ค. 61      ตน้งวด                  2,730 

                                 ชาํระคืน               (2,730)     

             31 ธ.ค. 1     เงินกูค้งเหลือ                  -        

 

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

 

 

29.53 

 

เพือจ่ายใหบ้จ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

ใชส้าํหรับหมุนเวียนภายใน

กิจการ โดยคิดอตัราดอกเบีย            

ร้อยละ 2.10 – 2.48 ต่อปี 

 

 

1.2.2 บริษทัให้เงินกูย้มืแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส 

ในรูปของสญัญาเงินกู ้(Loan Agreement) โดยมียอดเงินกู ้

ณ วนัที 31 ธ.ค. 61 จาํนวน 32.60  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

                                                          m.USD 

            1 ม.ค. 61     ตน้งวด                    32.75 

                              ชาํระคืน                   (0.15)     

             31 ธ.ค. 61  เงินกูค้งเหลือ          32.60   

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส 

 

39.50 เพือใชล้งทุนซือหุน้สามญัของ

บริษทั EDL Generation Public 

Company (EDL Gen) ในตลาด

หลกัทรัพยล์าว โดยคิดอตัรา

ดอกเบียร้อยละ 3.65 ต่อปี 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                      

และความสมเหตุสมผล 

1.2.3 บริษทัให้เงินกูย้มืแก่ บจ.ราชบุรีพลงังานใน

รูปของตวัสัญญาใชเ้งิน มียอดเงินกู ้ณ วนัที 31 ธ.ค. 61ดงันี 

                                                         ลา้นบาท 

            1 ม.ค. 61     ตน้งวด                       203 

                              ชาํระคืน                      (28)     

             31 ธ.ค. 61  เงินกูค้งเหลือ             175   

บจ.ราชบุรีพลงังาน 

 

7.54 เพือเขา้ซือหุ้น บจ.โซลาร์ตา้,   

บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 

7), สงขลาไบโอ แมส และสงขลา 

ไบโอฟูเอล โดยคิดอตัราดอกเบีย

ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

1.2.4 บริษทัให้เงินกูย้มืแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-               

เซนาํนอ้ย ในรูปของ Shareholders’ Loan Agreement               

โดยมียอดเงินกู ้ณ วนัที 31 ธ.ค. 61 จาํนวน 1.32  ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  

บจ.ไฟฟ้า                          

เซเปียน- เซนาํนอ้ย 

 

2.60 เพือสนบัสนุน Lao Holding State 

Enterprise ในการรับประกนัส่วน

ของผูถื้อหุ้นของ LHSE โดยกูเ้งิน

จากผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนรวม

ทงัสิน  ลา้นเหรียญสหรัฐฯโดยมี

กาํหนดชาํระคนืเงินตน้และ

ดอกเบียภายใน 27 ปี                      

อตัราดอกเบีย                                 

- 2 ปีแรก LIBOR + 3.5%                 

- ปีที 3 เป็นตน้ไป LIBOR +4% 
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2. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                     

และความสมเหตุสมผล 

2.1  สัญญาซือขายไฟฟ้า    

2.1.1 สญัญาซือขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าราชบุรี 

- รายได้ค่าขายไฟฟ้า  จาํนวน 29,631.52 ล้านบาท  

- รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จาํนวน 3,071.99 ล้านบาท  

 

กฟผ. 

 

32,703.51 

 

โรงไฟฟ้าราชบุรี ไดท้าํสญัญา

ซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. อายุ

สญัญา 25 ปี (สญัญาลงนาม 

วนัที 9 ต.ค.43) จะตอ้งส่งไฟฟ้า

ทีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าให้แก่ 

กฟผ. และจะไดรั้บรายไดจ้าก 

กฟผ. ตามเงือนไขในสญัญาซือ

ขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) ซึงเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติ 

2.1.2 สญัญาซือขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

- รายได้ค่าขายไฟฟ้า  จาํนวน 4,320.07 ล้านบาท  

- รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน จาํนวน 263.83 ล้านบาท  

 

กฟผ. 

 

4,583.90 

 

 

 

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ไดท้าํ

สญัญาซือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.

อายสุญัญา 20 ปี (สญัญาลงนาม 

วนัที 22 พ.ค.40) จะตอ้งส่ง

ไฟฟ้าทีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้า

ใหแ้ก่ กฟผ. และจะไดรั้บรายได้

จาก กฟผ. ตามเงือนไขในสญัญา

ซือขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement) ซึงเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติ 

2.2  สัญญาซือไฟฟ้าสํารอง และไฟฟ้าระบบจัดส่งนํา   

 

กฟผ. 

 

171.84 เนืองจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  

มีความจาํเป็นตอ้งซือไฟฟ้าจาก 

กฟผ.เพือใชใ้นการดาํเนินงาน

ของโรงไฟฟ้าและระบบจดัส่งนาํ

โดยมีอตัราคา่ไฟฟ้าเช่นเดียวกบั 

ผูข้อซือไฟฟ้าจาก กฟผ.รายอืน 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                      

และความสมเหตุสมผล 

2.3 สัญญาปฏบิัตกิารเดินเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า    

บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จา้ง กฟผ. เดินเครืองและบาํรุง

รักษ โรงไฟฟ้าราชบุรีรวมถึงการซ่อมบาํรุงรักษาหลกั

และการบาํรุงรักษาทวัไป 

- ค่าบริการรายเดือน  จาํนวน  1,069.33  ล้านบาท  

- ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จาํนวน 114.68 ล้านบาท 

กฟผ. 

 

1,184.01 

 

เนืองจาก กฟผ. เป็นผูมี้

ประสบการณแ์ละเชียวชาญใน

การเดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้า โดยคิดคา่บริการและมี

ปรับเพิมค่าบริการตามอตัราคา่

ดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศไทย

รายปี ซึงเป็นไปตามธุรกิจปกติ  

 2.4 สัญญาจ้าง กฟผ.             

2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จา้ง กฟผ.เพือให้บริการดูแล

ระบบตรวจวดัคุณภาพนาํทิงโรงไฟฟ้าราชบุรี  

          

 

กฟผ. 

 

 

1.26 เนืองจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

ไม่มีบุคลากรทีทาํงานในดา้นนี

ประกอบกบั กฟผ. มีบุคลากรทีมี

ความชาํนาญเป็นพิเศษ โดยคดิ

อตัราคา่บริการซึงเป็นไปตาม

ธุรกิจปกติ 

2.4.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จา้ง กฟผ.เป็นผูป้ระสาน          

การจดัหาเชือเพลิงและการจดัส่งเชือเพลิง  (นาํมนัเตา) 

 

กฟผ. 

 

 

2.14 เนืองจาก กฟผ. เป็นลกูคา้ราย

ใหญ่ของปตท. ทาํให้มีอาํนาจ

ต่อรองราคาและปริมาณ รวมทงั

ความรวดเร็วในการขนส่งไดเ้ป็น

อยา่งดี และคดิค่าบริการซึง

เป็นไปตามธุรกิจปกติ 

.  สัญญาให้บริการจัดการ 

         2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให ้บจ.ราชบุรีเพาเวอร์             

เช่าทดิีนจาํนวน 143ไร่ สาํหรับสร้างโรงไฟฟ้า  และจาํนวน   

2 ไร่ เพือก่อสร้างสถานีรับก๊าซธรรมชาติ 

                             

 

 

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

12.07 เนืองจากพืนทีของโรงไฟฟ้า

ราชบุรีมีสิงอาํนวยความสะดวก

และระบบสาธารณูปโภคที

เหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าโดย  บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

คิดค่าเช่าและปรับเพิมตามอตัรา

ค่าดชันีราคาผูบ้ริโภคประเทศ

ไทยทุก 5 ปี ซึงเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติ 
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รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                     

และความสมเหตุสมผล 

           2.5.2 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ใหบ้ริการแก่บจ.ราชบุรี 

เพาเวอร์ เพอืใชสิ้งอาํนวยความสะดวกของโรงไฟฟ้า โดยมี

รายไดด้งันี    

- ค่าบริการด้านสิงแวดล้อม  จาํนวน  3.42  ล้านบาท 

- ค่าเช่าถงันาํมนัดเีซล จาํนวน 2.18 ล้านบาท 

- ค่าบริการสาธารณูปโภค จาํนวน 28.65 ล้านบาท 

     

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

 

 

 

34.25 เนืองจากบจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  

มีสิงอาํนวยความสะดวกและ

ระบบสาธารณูปโภคทีเหมาะสม

ในการดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ดงันี 

- คา่บริการสิงแวดลอ้ม 

- คา่เช่าถงันาํมนัดีเซล ปรับเพิม

ตามอตัราคา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค

ประเทศไทยทุก 5 ปี ซึงเป็นไป

ตามธุรกิจปกติ 

- คา่บริการสาธารณูปโภค              

เรียกเกบ็ตามอตัราทีตกลงตาม

สญัญาซึงเป็นไปตามธุรกิจ

ปกติ 

3. บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จํากดั 

รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                        

และความสมเหตุสมผล 

3.1  บจ.อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน 

      ให้เงนิกู้ยืมแก่บจ.ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชัน ในรูป 

      ของ Mezzanine Facility Agreement มียอดเงนิกู้ 

      ณ วนัท ี31 ธ.ค. 61 ดังนี 

                                                         m.AUD 

              1 ม.ค. 61   ตน้งวด                     250 

                              ชาํระคืน                     (8.5)     

             31 ธ.ค. 61  เงินกูค้งเหลือ          241.5    

 โดยมีรายการระหวา่งกนั ดงันี 

 - ดอกเบียรับ จาํนวน 279.97 ลา้นบาท 

 - รายไดค้า่บริการจดัการ จาํนวน 73.57 ลา้นบาท 

บจ.ราช-ออสเตรเลีย 

คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

353.54 เพือชาํระเงินกูเ้ดิมของ RAC และ

ปรับโครงสร้างเงินกูข้องบริษทั 

โดยคดิอตัราดอกเบียร้อยละ 

BBSY + 2.25 ต่อปี และคิด

ค่าบริการจดัการในอตัราร้อยละ 

1.125 ต่อปี 
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4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากดั 

รายการระหว่างกัน บริษัททเีกยีวข้อง มูลค่า                  

(ล้านบาท) 

ความจําเป็น                                      

และความสมเหตุสมผล 

4.1  ให้บริการด้านงานเดินเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

พลงัความร้อนหงสาในสปป.ลาว   

 

กฟผ. 

 

50.90 เนืองจาก กฟผ.ไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นวา่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็น

นิติบุคคลสัญชาติลาว ซึงมี

ความคุน้เคยและสะดวกคล่องตวั

ในการติดต่อประสานงาน                  

ใน สปป.ลาวเป็นอยา่งดี จึงจา้ง 

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ใหบ้ริการ

ดา้นงานเดินเครืองและบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา  

กิจการทีเกียวขอ้งกนั  มีลกัษณะความสมัพนัธ์ ดงันี 

1. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกัด (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 เซอร์วิส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

1.4 บริษทั กบั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ ์ จาํกดั  มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์  จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์  จาํกดั 

1.5 บริษทั กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั 
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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 เป็นผูถ้ือหุน้ บริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นผูถ้ือหุน้  บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนั

แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

1.7 บริษทั กบั บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์อ ีโซลาร์ 1 จาํกดั                         

ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั      

1.8 บริษทั กบั บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จาํกดั                        

ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ซีเอ็นไบโอแมส จาํกดั 

1.9 บริษทั กบั บริษทั แอลพีไบโอแมส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั แอลพไีบโอแมส จาํกดั                      

ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั แอลพีไบโอแมส จาํกดั 

1.10 บริษทั กบั บริษทั พีบีไบโอแมส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั พีบีไบโอแมส จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั พบีีไบโอแมส จาํกดั 

1.11 บริษทั กบั บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั 

1.12 บริษทั กบั บริษทั ราช ไชน่า พาวเวอร์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เป็นผูถ้ือหุน้ บริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 
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- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนั

แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ราช ไชน่า พาวเวอร์ จาํกดั 

ร้อยละ 100.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช ไชน่า พาวเวอร์ จาํกดั 

1.13 บริษทั กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั มคีวามสัมพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เป็นผูถ้ือหุน้บริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอรอเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

1.14 บริษทั กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั                  

ร้อยละ 25.00 

-  ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

1.15 บริษทั กบั บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 50.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั 

1.16 บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั                

ร้อยละ 75.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั 

1.17 บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มเป็นผูถื้อหุน้                  

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั ร้อยละ 40.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

1.18 บริษทั กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

- บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ร้อยละ 40.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

 



          ส่วนที  การจดัการและการกํากบัดแูล 

 

  หนา้ 189  

1.19 บริษทั กบั บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถ้ือหุน้ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ร้อยละ 49.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

1.20 บริษทั กบั บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ร้อยละ 25.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั 

1.21 บริษทั กบั บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั ราชบุรีพลงังาน  จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นผูถ้ือหุน้ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั ร้อยละ 40.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

1.22 บริษทั กบั บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั มีความสมัพนัธโ์ดย 

- บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้น บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั                    

ร้อยละ 35.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั 

1.23 บริษทั กบั บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั ร้อยละ 20.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั 

1.24 บริษทั กบั บริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั ร้อยละ 20.00 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั 

2. บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

2.1 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั กฟผ. มีความสมัพนัธ์โดย 

- กฟผ. เป็นผูถ้ือหุน้บริษทั ร้อยละ 45.00 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- ผูบ้ริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2.2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั บริษทั ราชบรีุเพาเวอร์ จาํกดั มีความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

- บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั                  

ร้อยละ 25.00 
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- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

3. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จํากดั 

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

ความสมัพนัธ์โดย 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์

ปอเรชนั จาํกดั ร้อยละ 100.00 (ตงัแต่วนัที 3 พฤษภาคม 2561) 

- ผูบ้ริหารของบริษทับางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากดั 

4.1 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ  จาํกดั กบั กฟผ. มีความสมัพนัธ์โดย 

- กฟผ. เป็นผูถ้ือหุน้บริษทั ร้อยละ 45.00 

- บริษทัเป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ร้อยละ 99.99 

มาตรการและขันตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกนั 

หน่วยงานทีรับผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมินรายการดงักล่าวในขนัตน้ โดยจะจดัหาขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการทเีหมาะสมโดยพิจารณาเงือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจปกติ บริษทัอาจมี

การวา่จา้งผูเ้ชียวชาญอิสระเพอืใหค้วามเห็นเพมิเติม จากนนัจึงนาํเสนอตามขนัตอนและกระบวนการอนุมติั และฝ่ายบริหาร

จะมีการจดัทาํรายการสรุปการเข้าทาํรายการระหว่างกันดงักล่าวเพือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ          

ทุกไตรมาส 

ทงันี เพือให้ความมนัใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั

หรือผูถ้ือหุน้ของบริษทั แต่เป็นการทาํรายการทีบริษทั ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย โดย บริษทัจะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรายงานประจาํปี

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-1) 
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ส่วนที  

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. เหตุการณ์สําคญัใน ปี 2561 

1.1 การรับซือคืนหุ้นกู้เดิมและการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีออกใหม่ 

วนัท ี27 มีนาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดซื้อ

คืนหุ้นกู้ชือ “US$300,000,000 3.5% notes due 2019” บางส่วนซึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 จากผูล้งทุนใน

ต่างประเทศจาํนวน 193 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กู้ชือ “US$300,000,000 4.5% notes 

due 2028” จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทงันี  หุ้นกู้ชุดใหม่มีอายุหุ้นกู ้10 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2571 และมีอตัรา

ดอกเบยีคงททีร้ีอยละ 4.50 ต่อปี โดยบริษทัไดใ้หก้ารคาํประกนัการชาํระหนีของหุน้กูด้งักล่าว สาํหรับเงินทีไดสุ้ทธิจากการ

ออกหุน้กูด้งักล่าวนนัจะถูกนาํไปใช้ในการซือคืนหุ้นกูชุ้ดเดิมและใชใ้นกิจการทวัไปของกลุ่มบริษทั รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียน เงินลงทุน และ/หรือชาํระคืนหนีของกลุ่มบริษทั 

1.2 การซือหุ้นเพือเพมิสัดส่วนการลงทุนและการเพมิทุนในบริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชัน จํากัด 

วนัท ี20 เมษายน 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํ

สัญญาซือขายหุ้น (Securities Sale Deed) กบั Broadspectrum Pty Limited เพือเขา้ซือหุ้นทงัหมดในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็น บริษทัย่อย ทีถือโดย Broadspectrum Pty Limited และส่วนหนึงเป็นการ

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาก Broadspectrum Pty Limited รวมทงัสิทธิประโยชน์ทีเกียวขอ้งตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญา 

เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 53.50 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ต่อมาเมือวนัที 3 พฤษภาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล 

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดซื้อหุน้ดงักล่าวจาก Broadspectrum Pty Limited และชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแก่ 

Broadspectrum Pty Limited แลว้ เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ของกลุ่ม

บริษทัเปลียนแปลงจากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 

วนัที 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั มีมติอนุมตัิให้เพิมทุน            

จดทะเบียนของบริษทัจาก 312.65 ลา้นเหรียญออสเตรเลียเป็น 327.65 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 139.61 ลา้นหุ้น และเมือวนัที 27 ธันวาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

ไดจ่้ายชาํระหุ้นดงักล่าวตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นเหรียญออสเตรเลียหรือเทียบเท่า 342.97 

ลา้นบาท 

1.3 การขยายกาํลงัการผลติไฟฟ้าและไอนําบริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั (การร่วมคา้ทางออ้ม ทีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยทางตรง

ของบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40) เป็นผูด้าํเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  นวนคร 

ไดล้งทุนขยายการผลิตไฟฟ้าประมาณ 60 เมกะวตัต์ และ  ไอนาํประมาณ 10 ตนัต่อชวัโมง โดยใชว้งเงินลงทุนประมาณ 

3,105 ลา้นบาท (ส่วนของเงินกูป้ระมาณร้อยละ 75 และส่วนของผูถ้ือหุ้นประมาณร้อยละ 25) โครงการขยายกาํลงัการผลิต

ดงักล่าวนี เริมก่อสร้างในเดือนกนัยายน 2561 คาดว่าจะแลว้เสร็จและเดินเครืองเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณเดือนกนัยายน 2563 

ทงันี ภายหลงัดาํเนินการแลว้เสร็จ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั จะมีกาํลงัการผลิตสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวตัต์ และ

ขนาดกาํลงัการผลิตไอนาํรวมประมาณ 40 ตนัต่อชวัโมง 
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1.4 การลงนามสัญญาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนําเซกอง 4A และ 4B ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วนัที 29 พฤษภาคม 2561 บริษทัและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได ้ลงนามสัญญาพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํเซกอง 4A และ 4B ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัประมาณ 340 เมกะวตัต์ มูลค่าโครงการประมาณ 

835 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษทั Lao World Engineering & Construction Company 

Limited ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20 และ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20 

1.5 การทรุดตัวของเขือนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลงันําเซเปียน-เซนาํน้อย 

วนัท ี23 กรกฎาคม 2561 เขือนดินย่อยกนัช่องเขาส่วน D ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํเซเปียน-เซนาํนอ้ย ตงัอยู่

ทีแขวงจาํปาสัก สปป.ลาว ของบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํน้อย จาํกัด (“PNPC”) ซึงเป็นการร่วมค้าทีบริษทัถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 25 เกิดการทรุดตวัส่งผลใหเ้ขือนดินย่อยดงักล่าวเกิดรอยร้าวและทาํให้นาํไหลออกสู่พืนททีา้ยนาํ PNPC ได้

ดาํเนินการอพยพประชาชนทีอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่าวเพือความปลอดภยั โดย PNPC ไดท้าํประกนัตามเงือนไขของสญัญา

เงินกู้ ซึงรวมถึงการประกนัภยัการก่อสร้างโครงการ ประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบุคคลทีสาม และประกนัภยักรณีการ

พัฒนาโครงการมีความล่าช้ากว่ากําหนด นอกจากนี ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากกรณีเขือนทรุดตัวดังกล่าว ทางบริษัท

ผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ (EPC Contractor) จะเป็นผูรั้บผิดชอบในเบืองต้น ขณะนี PNPC อยู่ระหว่างการประเมิน

สถานการณ์ร่วมกบัผูรั้บประกัน และรัฐบาล สปป. ลาว ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการ (National Investigation Committee)               

เพอืตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดงักล่าว โดยคาดวา่ผลการตรวจสอบจะแลว้เสร็จในปี 2562 

บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนาํนอ้ย จาํกดั ผูด้าํเนินการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันาํ เซเปียน-เซนาํนอ้ย ขนาด

กาํลงัการผลิต 410 เมกะวตัต์ เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง SK Engineering & Construction Company Limited ร้อยละ 26 

Korea Western Power Company Limited ร้อยละ 25 Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 24 และบริษทัร้อยละ 25            

โดยโครงการดงักล่าวตงัอยูใ่นแขวง  อตัตะปือ และแขวงจาํปาสกั ใน สปป.ลาว 

1.6 การให้บริการเชิงพาณิชย์ของโครงการติดตังชุดกําเนิดไฟฟ้าเครืองยนต์ดีเซลเพือกู้คืนระบบไฟฟ้าทีโรงไฟฟ้า 

Kemerton 

วนัที 23 ตุลาคม 2561 โครงการติดตงัชุดกาํเนิดไฟฟ้าเครืองยนต์ดีเซลเพือกู้คืนระบบไฟฟ้า (Black Start)                    

ทีโรงไฟฟ้า Kemeton (ภายใตก้ารบริหารงานของ RATCH-Australia Kemerton Pty Limited บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทั

ทีบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จาํนวน 4 ชุด ขนาดกาํลงัการผลิตรวม                    

7  เมกะวตัต์ ไดเ้ริมใหบ้ริการเชิงพาณิชยต์าม สัญญาเสริมการให้บริการกูคื้นระบบไฟฟ้า ซึงส่งผลให้โรงไฟฟ้า Kemerton 

สามารถกูคื้นระบบไฟฟ้าในกรณีทีเกิดไฟฟ้าดบัเป็นวงกวา้งในพืนทีตอนใตข้องโครงข่ายระบบไฟฟ้าตะวนัตกเฉียงใตข้อง

รัฐออสเตรเลียตะวนัตก 

1.7 การเข้าซือหุ้นเพือดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังนําในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

วนัท ี6 ธนัวาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RHIS”) ซึงเป็นบริษทั

ย่อย ไดเ้ขา้ซือหุ้นของ Fareast Renewable Development PTE. LTD. (“FRD”) ร้อยละ 50 จากผูถ้ือหุ้นเดิม เพือเขา้ร่วม

ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าพลงันํา อาซาฮาน-1 (Asahan-1) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 81.92                     

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเทา่ 2,688.57 ลา้นบาท โดย FRD ถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลงันาํ Asahan-1 ประมาณร้อยละ 53.21 

ส่งผลให ้RHIS ถือหุน้ทางออ้มในโรงไฟฟ้าพลงันาํ Asahan-1 ประมาณร้อยละ 26.61 
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โรงไฟฟ้าพลงันาํ Asahan-1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงันาํแบบนาํไหลผ่าน (run-of-river hydroelectric power plant) 

ขนาดกาํลงัการผลิต 180 เมกะวตัต ์ตงัอยู่บนแม่นาํอาซาฮาน จงัหวดัสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริมเดินเครือง           

เชิงพาณิชย์ตังแต่เดือนมกราคม 2554 มีสัญญาซือขายไฟฟ้าระยะยาว 30 ปี ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2583 กับการไฟฟ้า

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

1.8 การเดินเครืองเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ในประเทศ

ออสเตรเลยี 

วนัที 12 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald ตงัอยู่ตอนเหนือของรัฐ Queensland ประเทศ

ออสเตรเลีย กาํลงัการผลิตติดตงั 180 เมกะวตัต์ ทีบริษทัลงทุนผ่าน Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd บริษทัย่อยทางออ้ม

ทบีริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ไดเ้ริมเดินเครืองเชิงพาณิชยแ์ละรับรู้รายไดต้าม

สญัญาซือขายไฟฟ้าแลว้ 

1.9 การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาซือขายหุ้น เพือเข้าร่วมลงทุนโครงการนําประปาแสนดิน ใน สปป.

ลาว 

วนัท ี19 ธนัวาคม 2561 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดล้งนามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นและ

สัญญาซือขายหุ้นของบริษทั เอเชียวอเตอร์ จาํกดัผูเ้ดียว ผูด้าํเนินโครงการผลิตนาํประปาแสนดินใน สปป.ลาว ในสัดส่วน

ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 4,800,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 8,400 กีบ ในวงเงิน 5.80 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯโดยใชเ้งินลงทุนจากเงินทุนหมุนเวยีนและเงินกูข้องบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

วนัที 3 มกราคม 2562 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ได้ชําระเงินล่วงหน้าค่าหุ้นร้อยละ 10 ตามสัดส่วนการ

ลงทุน เป็นจาํนวนเงิน 0.58 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่า 18.92 ลา้นบาท ส่วนทีเหลือคาดว่าจะชาํระในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2562 

โครงการผลิตนาํประปาแสนดิน ตงัอยูท่เีมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจนัทน์ ใน สปป.ลาว ดาํเนินธุรกิจผลิต

นาํประปาจาํหน่ายให้กบัรัฐวิสาหกิจนาํประปานครหลวงเวียงจนัทน์ ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กาํลงัการผลิตรวม 48,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวนั แบ่งกาํลงัการผลิตออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที 1 เริมผลิตตงัแต่เดือนธันวาคม 2561 ในอตัรา 24,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และระยะที 2 ประมาณปี 2574 จะขยายกาํลงัการผลิตเป็น 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 

1.10 การเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 บริษทัไดน้าํนโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงินทเีป็นตราสารอนุพนัธ์และ

การบญัชีป้องกนัความเสียงมาถือปฏิบตัิ โดยวธีิปรับยอ้นหลงั ซึงมีหลกัการสาํคญั ดงันี 

เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพือจดัการความเสียงทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงใน

อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย ซึงจะถูกบนัทึกบญัชีเมือเริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม การวดัมูลค่า

ใหม่ภายหลงัการบนัทึกครังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนทนัที อยา่งไรก็ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เข้าเงือนไขมีไวเ้พือป้องกนัความเสียง การบนัทึกรายการกาํไร

หรือขาดทุนจากการตีราคาจะขึนอยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเสียง 
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ในกรณีป้องกนัความเสียงจากกระแสเงินสด การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของการป้องกนัความเสียงกระแส

เงินสดเฉพาะส่วนทีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ส่วนทีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได้

ปรับปรุงตามนโยบายการบญัชีใหม่แลว้ โดยสรุปผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ดงักล่าวขา้งตน้ ไดด้งันี 

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค.60 1 ม.ค.60

สินทรพัย์

     สนิทรพัยร์วม - เดมิ 94,224.83 96,391.09 

     สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์เพมิขนึ/(ลดลง) 143.51 488.56 

     เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ เพมิขนึ/(ลดลง) (573.93) (785.71)

     สนิทรพัยร์วม - ปรบัปรงุใหม่ 93,794.41 96,093.94 

หนีสิน

     หนีสนิรวม - เดมิ 30,943.65 33,938.32 

     หนีสนิตราสารอนุพนัธ ์เพมิขนึ/(ลดลง) 3,838.44 3,872.25 

     หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีเพมิขนึ/(ลดลง) 2.82 0.70 

     หนีสนิรวม - ปรบัปรุงใหม่ 34,784.91 37,811.27 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

     ส่วนของผูถ้อืหุน้ - เดมิ 63,281.18 62,452.77 

     กาํไรสะสม เพมิขนึ/(ลดลง) (3,109.45) (3,041.29)

     องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ เพมิขนึ/(ลดลง) (472.33) (488.75)

     ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคุม เพมิขนึ/(ลดลง) (689.90) (640.06)

     ส่วนของผูถ้อืหุน้ - ปรบัปรงุใหม่ 59,009.50 58,282.67 
 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560

     กาํไรสาํหรบัปีส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ - เดมิ 6,106.70 

     ตน้ทุนทางการเงนิ (เพมิขนึ)/ลดลง (84.75)

     ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ เพมิขนึ/(ลดลง) 18.24 

     ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้(เพมิขนึ)/ลดลง (2.10)

     ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (เพมิขนึ)/ลดลง 0.46 

     กาํไรสาํหรบัปีส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ - ปรบัปรงุใหม่ 6,038.55 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
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2. รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม 

หน่วย : ล้านบาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชอืเพลงิ)  5,881.33          6,656.26          (774.93)           (11.6)       

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ 3,335.81          3,995.45          (659.64)           (16.5)       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 4,735.47          3,595.40          1,140.07          31.7        

รายไดค้่าบรกิารการจดัการ 238.88            244.66            (5.78)              (2.4)        

รายไดด้อกเบยีและเงนิปันผล 400.18            354.86            45.32              12.8        

รายไดอ้นื 189.06            265.68            (76.62)             (28.8)       

รวมรายได้ 14,780.73        15,112.31        (331.58)           (2.2)        

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (ไม่รวมคา่เชอืเพลงิ) 4,867.28          5,503.11          (635.83)           (11.6)       

ค่าใชจ่้ายบรหิาร 1,593.99          1,686.26          (92.27)             (5.5)        

ตน้ทุนการเงนิ 1,014.89          1,587.25          (572.36)           (36.1)       

ภาษเีงนิได้ 870.58            872.99            (2.41)              (0.3)        

รวมคา่ใชจ่้าย 8,346.74          9,649.61          (1,302.87)         (13.5)       

6,433.99          5,462.70          971.29            17.8        

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 18.63              123.38            (104.75)           (84.9)       

กําไร - ส่วนของเจา้ของของบรษิทั ก่อนอตัราแลกเปลยีน 6,452.62          5,586.08          866.54            15.5        

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีน (865.02)           452.47            (1,317.49)         (291.2)     

กาํไรทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 5,587.60            6,038.55            (450.95)             (7.5)          

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 3.85               4.16               

ค่าเชือเพลิง 30,302.81       31,344.26       

* ปรบัปรุงใหม่

เพมิ(ลด) % ปี 2561 ปี 2560 *

 

ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2561 มีกาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัจาํนวน 5,587.60 ลา้นบาท (คิดเป็น

กาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 3.85 บาท) เมือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึงมีกาํไรจาํนวน 6,038.55 ลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 

4.16 บาท) ปรากฏว่ากําไรลดลงจาํนวน 450.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 ทงันี หากไม่รวมผลกระทบจาก                         

อตัราแลกเปลียนผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2561 มีกาํไรจาํนวน 6,452.62             

ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึงมีกาํไรจาํนวน 5,586.08 ลา้นบาท ปรากฏว่ากาํไรเพิมขึนจาํนวน 866.54 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยมีรายการทีเป็นสาระสาํคญั ดงันี 

2.1 ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของบริษัทและบริษทัย่อย 

ปี 2561 บริษทัรับรู้ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนจาํนวน 865.02 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากรายการเงินให้กูย้มื

แก่กิจการในกลุ่มบริษทัในสกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึงเมือสกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมือเทียบกบัสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพยส์กุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียมีมูลค่าลดลง ขณะทีเมือปี 2560 บริษทัรับรู้กาํไรจากอตัรา

แลกเปลียนจาํนวน 452.47 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากสกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึนเมือเทียบกบัสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลใหสิ้นทรัพยส์กุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียมีมูลค่ามากขึน 
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2.2 ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปี 2561 จาํนวน 4,735.47 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2560 

(3,595.40 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 1,140.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.7 โดยมีสาเหตุหลกั ดงันี  

2.2.1 บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกัด ซึงเป็นการร่วมค้า มีกาํไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เพิมขึนจาํนวน 

1,046.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาเดินเครืองเพือผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่างวด

เดียวกนัของปีก่อน 

2.2.2 บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซึงเป็นการร่วมคา้ มีกาํไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.33 

เพิมขึนจาํนวน 158.21 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากในปี 2561 ปริมาณนาํในเขือนนาํงึม 2 มากกว่าปีก่อน ทาํใหส้ามารถ

ผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พิมขึน 

2.3 ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลงิ) 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 30,302.81 ลา้นบาท) ปี 2561 จาํนวน 4,867.28                 

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

ลา้นบาท เป็นจาํนวน 635.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนขายของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย ลดลงจาํนวน 498.76 ลา้นบาท เนืองจากในปี 2561 มีการซ่อมบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนน้อย

กว่าปี 2560 

2.4 ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการปี 2561 จาํนวน 1,014.89 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 (1,587.25 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 572.36  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.1 โดยต้นทุนทางการเงินทีลดลงจาํนวน 485.68 ลา้นบาท เป็นผลเนืองมาจากการรับรู้กาํไรจาก

การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัตามนโยบายการบญัชีเรือง

เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง 

2.5 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลงิ) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 30,302.81 ลา้นบาท) ปี 2561 จาํนวน 5,881.33 

ลา้นบาท ลดลงจากรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชือเพลิง จาํนวน 31,344.26 ลา้นบาท) ปี 2560 จาํนวน 

6,656.26 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 774.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.6 สาเหตุหลกัเนืองจากรายไดค่้าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  ซึงเป็นบริษทัย่อย ลดลงจาํนวน 638.05 ลา้นบาท เนืองจากโรงไฟฟ้ามีอตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2561 น้อยกว่าปี 

2560 ซึงเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาซือขายไฟฟ้า 

2.6 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงินปี 2561 จาํนวน 3,335.81 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 (3,995.45 ลา้นบาท) เป็น

จาํนวน 659.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 เนืองจากการบนัทึกบญัชีลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธีอตัราดอกเบีย             

ทแีทจ้ริง 
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3.  รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทงัสิน จาํนวน 101,251.90 ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ วนัท ี            

31 ธันวาคม 2560 (93,794.41 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 7,457.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 โดยมีรายละเอียดดังนี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60 * เพมิ(ลด) %

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 23,160.90 23,542.13 (381.23) (1.6)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 78,091.00 70,252.28 7,838.72 11.2

รวมสินทรพัย์ 101,251.90 93,794.41 7,457.49 8.0

* ปรบัปรุงใหม่

 

3.1.1 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิมขึนจาํนวน 2,407.79 ลา้นบาท รายละเอียดชีแจงไวใ้นขอ้ 4 

3.1.2 ทรัพยสิ์นของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศออสเตรเลีย

เพมิขึนจาํนวน 181.91 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,605.18 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Collinsville 

3.1.3 เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม เพิมขึนจาํนวน 5,406.24 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากรับรู้             

ส่วนแบง่กาํไรในระหว่างงวด จาํนวนทงัสิน 4,735.47 ลา้นบาท ดงันี 

              บรษิทั ลา้นบาท 

บรษิทั ไฟฟ้าหงสา จํากดั , .  

บรษิทั เซาทอ์สีท ์เอเชยี เอนเนอรจ์ ีจํากดั .  

บรษิทั ราชบุรเีวอลด ์โคเจนเนอเรชนั จาํกดั .  

บรษิทั พูไฟมายนิง จํากดั .  

บรษิทั โซลารต์า้ จํากดั .  

บรษิทั ราชบุร ีเพาเวอร ์จํากดั .  

บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั .  

บรษิทั โซลา่ เพาเวอร์ จํากดั (โคราช   ) .  

PT Medco Ratch Power Riau .  

Perth Power Partnership (Kwinana) .  

บรษิทั สงขลา ไบโอแมส จํากดั .  

Fareast Renewable Development PTE. LTD. .  

อนืๆ .  

รวม , .  

3.1.4 บริษทัจ่ายเงินลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นจาํนวนเงิน

รวม 1,680 ลา้นบาท 
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3.1.5 ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงินกิจการทเีกียวขอ้งกนั-สุทธิ ลดลงจาํนวน 3,554.68 ลา้นบาท 

3.1.6 ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกันของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย ลดลงจาํนวน 

1,444.08 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเนืองจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ตาํกว่าเมือเดือน

พฤศจิกายนและธนัวาคม 2560 

3.2 การวิเคราะห์หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีสินเป็นจํานวนทงัสิน 41,315.88 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วนัที                 

31 ธันวาคม 2560 (34,784.91 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 6,530.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.60 * เพมิ(ลด) %

หนสีนิหมนุเวยีน 10,436.65 9,650.40 786.25 8.1

หนสีนิไมห่มนุเวยีน 30,879.23 25,134.51 5,744.72 22.9

รวมหนีสิน 41,315.88 34,784.91 6,530.97 18.8

* ปรบัปรุงใหม่

 

3.2.1 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ในระหว่างปี สุทธิจาํนวน 411.30  ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เพือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัและสําหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Collinsville 

3.2.2 วนัที 27 มีนาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษัท

ยอ่ย ไดซื้อคืนหุน้กูเ้ดิมบางส่วนซึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในปี 2562 จาํนวน 193 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดด้าํเนินการออก

และเสนอขายหุน้กูใ้หม่จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทงันีหุ้นกูชุ้ดใหม่มีอายุหุ้นกู้ 10 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2571 และ

มีอตัราดอกเบยีคงททีร้ีอยละ 4.50 ต่อปี 

3.2.3 เจา้หนีการคา้ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ลดลงจาํนวน 893.49 ลา้นบาท ซึงเป็นผลมาจากในเดือน

พฤศจิกายนและธนัวาคม 2561 โรงไฟฟ้าเดินเครืองนอ้ยกว่าในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2560 ส่งผลให้ปริมาณการใช้

เชือเพลิงลดลง 

3.2.4 วนัที 3 พฤษภาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดซื้อหุ้นเพอื

เพิมสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จ ํากัด  จากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 จาก 

Broadspectrum Pty Limited และชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวเป็นจาํนวน 39.75 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย รายละเอียดชีแจงไว้

ในขอ้ 1.2 
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3.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 59,936.02 ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 

(59,009.50 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 926.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.3.1 กาํไรสาํหรับปี 2561 จาํนวน 5,587.60 ลา้นบาท 

3.3.2 บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2561 ทาํใหก้าํไรสะสมลดลงจาํนวน 3,480.00 ลา้นบาท 

3.3.3 การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น EDL-Generation Public Company ทาํให้ส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลง

จาํนวน 645.98 ลา้นบาท 

4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงนิสด 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 11,695.25 

ลา้นบาท เพมิขึนจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 (9,287.46 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,407.79 ลา้นบาท สรุปสาเหตุหลกัไดด้งันี 

 

(ลา้นบาท)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,168.57

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (9,015.14)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3,789.82

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิตราต่างประเทศ 464.54

เงนิสดเพมิขนึสทุธใินระหวา่งปี 2,407.79

 

 

4.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 7,168.57 ลา้นบาท สาเหตุเนืองจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 

2561 ทาํใหเ้งินสดเพิมขึนจาํนวน 4,247.86 ลา้นบาท ประกอบกบัการเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงานใน

ระหวา่งปีทาํใหก้ระแสเงินสดเพมิขึนอีกจาํนวน 2,920.71 ลา้นบาท 

4.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 9,015.14 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงันี 

4.2.1 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย จ่ายเงินสําหรับการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville จาํนวน 213.80 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 5,200.98 ลา้นบาท 

4.2.2 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RHIS”) ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ซือ

หุน้ของ Fareast Renewable Development PTE. LTD. (“FRD”) ร้อยละ 50 จากผูถื้อหุ้นเดิม เพอืเขา้ร่วมดาํเนินงานโรงไฟฟ้า

พลงันาํ อาซาฮาน-1 (Asahan-1) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 81.92 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ

เทียบเท่า 2,688.57 ลา้นบาท รายละเอียดชีแจงไวใ้นขอ้ 1.7 
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4.2.3 บริษทัจ่ายเงินลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นจาํนวนเงิน

รวม 1,680 ลา้นบาท 

4.2.4 บริษทัจ่ายเงินสุทธิในเงินลงทุนชวัคราวจาํนวน 1,202.97 ลา้นบาท 

4.2.5 บริษทัรับเงินปันผลจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้เป็นจาํนวนรวม 2,568.13 ลา้นบาท 

4.3 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 3,789.82 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงันี 

4.3.1 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อย ไดซื้อคืนหุ้นกูเ้ดิม

จาํนวน 193 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ รายละเอียด

ชีแจงไวใ้นขอ้ 3.2.2 

4.3.2 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย เบิกเงินกูย้มื    ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ในระหว่างปี สุทธิจาํนวน 411.30 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพือใช้ในการดาํเนินงานของบริษัทและสําหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลงังาน แสงอาทติย ์Collinsville 

4.3.3 บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี เป็นจาํนวน 3,479.19 ลา้นบาท 

4.3.4 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดย้กเลิกสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย

กบัสถาบนัการเงินในประเทศออสเตรเลีย เป็นผลให้ตอ้งชาํระเงินใหก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าวจาํนวน 3,058.60 ลา้นบาท 

4.3.5 บริษทัจ่ายชาํระดอกเบียในระหว่างปีเป็นจาํนวน 1,354.41 ลา้นบาท 

4.3.6 วนัที 3 พฤษภาคม 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์)  คอร์ปอเรชนั จาํกดั ไดซื้อหุ้นเพือ

เพิมสัดส่วนการลงทุนในบริษ ัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จ ํากัด  จากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 จาก 

Broadspectrum Pty Limited และชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจาํนวน 39.75 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย รายละเอียดชีแจงไว้

ในขอ้ 1.2 
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5. อตัราส่วนทางการเงนิทีสําคญั (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีน) 

 

1) อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 2.22 2.44

2) กาํไรต่อรายไดร้วม (ไม่รวมคา่เชอืเพลงิ) (%) 43.53 36.15

3) อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 10.79 9.43

4) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวมเฉลยี (%) 6.60 5.75

5) กาํไรก่อนดอกเบยีจ่าย ภาษเีงนิได้

ค่าเสอืมราคาและคา่ตดัจ่าย (EBITDA)  * (ลา้นบาท)

6) EBITDA ต่อสนิทรพัยร์วมเฉลยี  (%) 9.84 9.73

7) อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.69 0.59

8) อตัราสว่นความสามารถในการชาํระคนื

เงนิตน้สทุธแิละดอกเบยี (DSCR) (เทา่)

9) มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 41.34 41.16

*     ไม่รวมการเปลยีนแปลงของลกูหนตีามสญัญาเช่าการเงนิ       (ลา้นบาท) 3,654.89           3,920.38           

**    ปรบัปรุงใหม่

9,600 9,236

6.75 1.58

อตัราสว่น ปี 2561 ปี 2560 **
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทคีวรแจง้ในสาระสําคญั นอกจากนี 

บริษทัขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญั

ทงัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 12 ธันวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิ

ชอบทอีาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแล้ว 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ชือของนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ชือ – สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ  ลายมือชือแบบยอ่ 

นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
ผู้รับมอบอาํนาจ      

นางวดีรัตน ์ เจริญคุปต ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 210 

 

เอกสารแนบ  รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการ  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์  

อายุ 65 ปี 

ประธานกรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

ประธานกรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 20 ตุลาคม 2557 

วนัทไีดรั้บเลือกตงัเป็นประธานกรรมการ: 21 ธนัวาคม 2558 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 4 ปี 2 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 3 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเครืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

 หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC 9/2015)  

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 14/2011)  

 หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP 24/2010)  

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007)  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

 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 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2561 กรรมการ กฟผ. 

 2557-2558 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2553-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุจาํกดั และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

 2554-2556 ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั  

 2553-2556 กรรมการ  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2552-2556 กรรมการ และผูว่้าการ กฟผ.  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 211 

 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา :  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

2. นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร   

อายุ 62 ปี 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2560 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0003 ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016)  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

 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 ร่วมกับ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 212 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2557-2559 รองผูว่้าการบญัชีและการเงิน ทาํหนา้ทผีูบ้ริหารดา้นการเงิน Chief Financial Officer (CFO) 

กฟผ. 

 2556-2557 ผูช่้วยผูว่้าการสาํนกัตรวจสอบภายใน กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

3. นายสมัคร เชาวภานันท์ 

อายุ 69 ปี 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 11 เมษายน 2558 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 3 ปี 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 2 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008)  

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008)  

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007)  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

 เนติบณัฑิตยสภา 

 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 4212 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์การทํางาน 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 213 

 

 2551 - 2557  สมาชิกวุฒิสภา ประธานทีปรึกษาฝ่ายการยติุธรรมคณะกรรมาธิการการยติุธรรม และการ

ตาํรวจ วฒุิสภาและกรรมาธิการ การยติุธรรมและการตาํรวจ วุฒิสภา 

 กรรมการ เนติบณัฑติยสภาในพระบรมราชูปถมัภ ์

 วิทยากร และอาจารย ์สภาทนายความ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ทปีรึกษากรรมการอาํนวยการ สาํนกัฝึกอบรมวชิาว่าความสภาทนายความ 

 กรรมการ สาํนกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 ทปีรึกษากฎหมายบริษทัใหก้บับริษทั วงษส์ยามก่อสร้าง จาํกดั 

 นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2 สมยั) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน 

 ทปีรึกษากฎหมาย บริษทั บูรพากอลฟ์ จาํกดั (มหาชน) 

 ทปีรึกษากฎหมาย บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 อาจารย ์สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 ทปีรึกษากรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 ทปีรึกษากฎหมายบริษทัใหก้บั 

- บริษทั เครืองดืมกระทิงแดง จาํกดั 

- บริษทั ท.ี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 

-  ทปีรึกษากฎหมายสมคัรและเพือน จาํกดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 214 

 

4. นางศิริพร เหลืองนวล 

อายุ 59 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2560 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Business Administration, Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) 

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 35/2018) 

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

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

 หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)  

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006)  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

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

 หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.8) สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท ี55 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที 18 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท ี8 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

 หลกัสูตร TLCA Executive Development  Program  (EDP ) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2550-2560 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2554-2558 รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 2556-2557 กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน 

 2557 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ทโีอที จาํกดั (มหาชน) 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 215 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ทปีรึกษาการคลงั กระทรวงการคลงั 

 2559-ปัจจุบนั กรรมการ การประปานครหลวง 

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

5. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว 

อายุ 56 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 10 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพืนฐานและการบริหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018) 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

 หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที 60 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที 1 (นบส.1) รุ่นท ี83 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

 หลกัสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที 14 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท ี7 สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

 หลกัสูตร นกับริหารการงบประมาณระดบัสูง (นงส.) รุ่นท ี4 สาํนกังบประมาณ 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 216 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2560 ผูอ้าํนวยการสาํนกัความปลอดภยัธุรกิจนาํมนั กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 2557-2558 ผูอ้าํนวยการสาํนกัความปลอดภยัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 2556 – 2557 ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาเทคนิคพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2560-ปัจจุบนั รองอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

6. นายวีระศักด ิพงึรัศมี  

อายุ 60 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสียง 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 8 เมษายน 2559 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1  

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเครืองกล) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส.) รุ่นที 9 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที 24 (ปรอ.24) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

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

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 หลกัสูตร Natural Gas Reservoir Engineer, OGCI ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Petroleum Management, IHRDC ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่น 2 กระทรวงพลงังาน 

 หลกัสูตรความรู้กฎหมายปกครองสาํหรับนกับริหาร มูลนิธิวิจยัและพฒันากระบวนการยติุธรรมทางปกครอง 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 217 

 

 หลกัสูตรการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการพฒันาประเทศ สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 

 โครงการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง (ส.นบส.) รุ่นท ี4 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง: ผูบ้ริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นท ี7 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2561 อธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 2557-2558  รองอธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 

 2557 ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 2552- 2557  ผูอ้าํนวยการสาํนกัเทคโนโลยกีารประกอบกิจการปิโตรเลียม กระทรวงพลงังาน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั:ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

7. นางเปรมฤทัย วนิัยแพทย์  

อายุ 6 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2561 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1  

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Mining Engineering (Mineral Economics), McGill University, Montreal, ประเทศแคนาดา 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ 

 หลกัสูตร ผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง รุ่นที 22 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

 หลกัสูตร “ผูน้าํ 4.0” สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพือการพฒันาสงัคม 

 หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 57 (วปอ. 2557) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 218 

 

 หลกัสูตร World Fiscal Systems for Oil and Gas ประเทศองักฤษ 

 หลกัสูตร การพฒันานกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรผูน้าํทีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม รุ่นที 71 สาํนกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 หลกัสูตร การพฒันาสมรรถนะดา้นการบริหารและความเป็นผูน้าํสาํหรับผูมี้ศกัยภาพสูง “Leadership & Change” 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ณ ประเทศญีปุ่ น 

 หลกัสูตร นกับริหารพลงังานระดบัสูงรุ่นที 2 กระทรวงพลงังาน 

 หลกัสูตร International Petroleum Management Certificate Program ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Law of the Sea ประเทศมาเลเซีย 

 หลกัสูตร Managing Managers in the Energy Industry ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2561 ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

 2559-2561  รองอธิบดกีรมเชือเพลิงธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 

 2558-2559 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารสมัปทานปิโตรเลียม กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

 2554-2558 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชือเพลิงธรรมชาติ      

กระทรวงพลงังาน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2561 – ปัจจุบนั  อธิบดี กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 219 

 

8. นายรัตนชัย นามวงศ์ 

อายุ 62 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 6 เมษายน 2561 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1  

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: 0.0005 ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014) 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ 

 หลกัสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร การเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 หลกัสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

 EGAT Director Development Program (EDDP) 

 EGAT’s Successor Development Program (ESDP) 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2556-2559 รองผูว่้าการพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. 

 2553-2556 ผูช่้วยผูว่้าการวศิวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2560–ปัจจุบนั  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 220 

 

9. นายชวน   ศิรินันท์พร 

อายุ 65 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 19 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 4 ปี 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที   

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ (รฐัประศาสนศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ (สิงแวดลอ้ม) มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP 8/2017)  

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014)  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ 

 หลกัสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง วิทยาลยัการปกครอง 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ประเทศญปีุ่ น 

 หลกัสูตรผูน้าํการเปลียนแปลงระดบัสูง สถาบนัดาํรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

ประสบการณ์การทํางาน  

  2557-2561 กรรมการ กฟผ. 

  อธิบดีกรมการปกครอง 

  ผูว้่าราชการจงัหวดันครราชสีมา 

  ผูว้่าราชการจงัหวดัแพร่ 

  ผูว้่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 221 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั:ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

10. นายสุชาล ีสุมามาลย์ 

อายุ 60 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 225/2018) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 142/2017) 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที 9 สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

 หลกัสูตรผูต้รวจราชการกระทรวงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารดา้นกฎหมายภาครัฐ ระดบัสูง รุ่นที 4 สถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน สาํนกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที 6 สาํนักงานศาลปกครอง 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 222 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2560  ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

 2556-2558 รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 2553-2556 ผูอ้าํนวยการ สาํนกันโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 กระทรวงพลงังาน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2560–ปัจจุบนั  หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

11. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 

อายุ 55 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

กรรมการบริหารความเสียง 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 8 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Business Administration (Energy Management) University of Montreal, ประเทศแคนาดา  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเครืองกล) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014) 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 223 

 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญัอืนๆ 

 หลกัสูตร การกาํกบัดูแลกิจการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รกาํกบัดูแลรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน 

ประจาํปี 2561 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Successful Boardroom Presentation รุ่นท ี2 สถาบนั OMEGAWORLDCLASS Research Institute 

 หลกัสูตร วทิยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ 

 หลกัสูตร Principle of Life Coaching สถาบนัฝึกทกัษะการโคช้ ไทยแลนด ์โคช้ชิง อคาเดมี 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

 EGAT Director Development Program (EDDP) 

 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Enhancing Program (EEP) 

 EGAT Leadership Development Program (ELDP) 

 EGAT Get Ready Program (EGRP) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560-2561 รองผูว่้าการพฒันาธุรกิจ กฟผ. 

 2559-2560 รองผูว่้าการกิจการสงัคม กฟผ. 

 2558-2559  ผูช่้วยผูว่้าการบริหารธุรกิจ กฟผ. 

 2556-2558 วิศวกรระดบั 12 รองผูว้า่การพฒันาธุรกิจ กฟผ. ปฏิบติังานในตาํแหน่งผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั(4) 

 2561-ปัจจุบนั  รองผูว่้าการธุรกิจเกียวเนือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 224 

 

12. นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ 

อายุ 59 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการกลนักรองการลงทุน 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 ตุลาคม 2561 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 3 เดือน 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที 1 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 รัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต (วิชาเศรษฐศาสตร์การพฒันา) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 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) 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร การกาํกบัดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์รมหาชน             

(รุ่นท ี15) ประจาํปี 2560 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดินสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (รุ่นที 4) ปี 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตร นกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป. รุ่น 5) ปี 2556 สาํนกังานศาลปกครอง 

 หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่น 25) ปี 2555 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตร นกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัสูง (นยปส. รุ่น 1) ปี 2553 สาํนกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

 EGAT Director Development Program (EDDP) 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 225 

 

 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560-2561 รองผูว่้าการกิจการสงัคม กฟผ. 

 2557-2560 รองผูว่้าการบริหาร กฟผ. 

 2557  ผูช่้วยผูว่้าการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

 2555-2557 ผูช่้วยผูว่้าการทรพัยากรบุคคล ทาํหนา้ที ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. และ

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (2) 

 2561 - ปัจจุบนั รองผูว่้าการอาวุโส สงักดัผูว้า่การ กฟผ. (1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

13. นายกจิจา ศรีพฑัฒางกุระ 

อายุ 58 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 มกราคม 2560 

วนัทไีดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ : 6 เมษายน 2560 

ระยะเวลาทีอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ: 2 ปี 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นวาระที  2 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 226 

 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    

 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2560         รองผูว่้าการนโยบายและแผน กฟผ. 

 2556-2558        ผูช่้วยผูว่้าการแผนงาน กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน: ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (3) 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั(3) 

 2560-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั PT MEDCO RATCH  POWER RIAU(3) 

 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั(3) และ บริษทั พูไฟมายนิง จาํกดั(3) 

 2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RAC”) (2) บริษทั Mount 

Emerald Wind Farm Pty Ltd(2)  และบริษทัยอ่ยอนืของ RAC(2) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 227 

 

ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) 

1. นายกจิจา ศรีพฑัฒางกุระ 

อายุ 58 ปี 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง : 6 เมษายน 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    

 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2560         รองผูว่้าการนโยบายและแผน กฟผ. 

 2556-2558        ผูช่้วยผูว่้าการแผนงาน กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (3) 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั(3) 

 2560-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั PT MEDCO RATCH  POWER RIAU(3) 

 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั(3) และ บริษทั พูไฟมายนิง จาํกดั(3) 

 2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั (“RAC”) (2) บริษทั Mount 

Emerald Wind Farm Pty Ltd(2)  และบริษทัยอ่ยอนืของ RAC(2) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 228 

 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:  

การทาํรายการทเีกียวโยงกนักบั กฟผ. ซึงถือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามทีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้รายการระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้ง

กนั ซึงกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียไม่ไดร่้วมในการพิจารณาออกเสียงในการทาํรายการดงักล่าว 

 

2. นายพรีะวัฒน์ พุ่มทอง  

อายุ 60 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Business Administration, Monash University ประเทศออสเตรเลีย Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) 

สาขา International Business 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต Asian Institute of Technology (AIT) (ทุนรัฐบาลเยอรมนั) 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั ) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรบันกับริหารระดบัสูง         

รุ่นท ี17  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท ี  สถาบนัพระปกเกลา้ 

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

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

ประเทศสวเีดน 

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

 ประทศสหรฐัอเมริกา 

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

 ประเทศญปีุ่ น 

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

Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2553-2560 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย                

เอนเนอร์จี จาํกดั และบริษทั ไฟฟ้านาํงึม  จาํกดั 

 2557-2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557-2558 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบรีุเวอลด ์โคเจนเนอเรชนั จาํกดั 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 229 

 

 2554-2557 กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 2553-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 คณะกรรมาธิการพลงังานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ อนุกรรมาธิการพจิารณาศึกษาและติดตามดา้นพลงังานทดแทน 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหนา้ 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

3. นายรฦก สัตยาภรณ์ 

อายุ 59 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 ตุลาคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมก่อสร้างและการจดัการ) Asian Institute of Technology (AIT)                         

(ทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 250/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท ี12 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรบริหารโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นท ี12 มูลนิธิสถาบนัวิจยันโนบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

 หลกัสูตรพลงังานสาํหรับผูบ้ริหาร (EEP) สถาบนัพลงังานเพอือตุสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - 2560 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั และ 

บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั 

 2557 – 2560  ประธานกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จาํกดั 

 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 230 

 

 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศ  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส และรักษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2                    

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ทีกรรมการผูจ้ดัการ                               

บริษทั  ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั และบริษทั เขาคอ้ วนิด ์เพาเวอร์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

4. นายสมนึก จนิดาทรัพย์  

อายุ 60 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2557 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ร้อยละ 0.0005 (ถือโดยคู่สมรส) 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้าและสือสาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2)                                                  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Leadership Assessment & Development Program (2556) 

 หลกัสูตร Leading with the Speed of Trust (2556) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Advanced Senior Executive Program (2553) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (2549 – 2550)                           

สถาบนัพระปกเกลา้ 

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

ประเทศสหรฐัอเมริกา  

 หลกัสูตร Senior Executive Program (2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 231 

 

 Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที 6 (วพน.6) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง  

สถาบนัประปกเกลา้ 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2557 – 2561 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั และบริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั 

 2556 – 2561 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2557 – 2560 กรรมการ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั และบริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 

 2557-2559   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทกีรรมการผูจ้ดัการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2557-2559   ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั 

 2557   ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 2556-2557   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)                         

ทาํหนา้ท ี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

5. นางสุนี รัชตมุทธา 

อายุ 60 ปี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน (ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน)  

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 232 

 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 13                    

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Modern Management Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560  กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสต์เมนต ์จาํกดั 

 2554-2560 กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

 2554-2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2554-2559  กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

6. นายประยุทธ ธงสุวรรณ 

อายุ 60 ปี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 กนัยายน 2557 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

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

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

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 233 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2559-2560 กรรมการ บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จาํกดั บริษทั พีบีไบโอแมส จาํกดั                                                    

และบริษทั แอลพี ไบโอแมส จาํกดั 

 2558-2560  กรรมการบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

 2559  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั 

 2557-2560 กรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั 

 2557 กรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั                                                          

และบริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

 2555-2557  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

7.  นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ 

อายุ 44 ปี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 พฤษภาคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

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

สหรัฐอเมริกา 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Senior Development Program, Duke C.E. 

 หลกัสูตร STARS  Switzerland Symposium 

 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 234 

 

ประสบการณ์การทํางาน  

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

 2554-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

8. นายศักดิชัย ศรีเพชร 

อายุ 59 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0001 ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร พฒันาทกัษะการบริหาร สาํหรับผูน้าํรุ่นใหม่ มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2557 – 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)                                       

ปฏิบติัหนา้ที Chief Financial Officer บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

 2556 – 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)                                                

ปฏิบติัหนา้ที Chief Financial Officer บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 235 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน์ 

อายุ 58 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประมวลบญัชี  (ผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี) 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มีนาคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0003 ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตร นกับริหารภาษีชนัสูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษ ี

 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560  ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)  

 2558-2560 กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชนัแนล อินเวสต์เมนต ์จาํกดั  

 2558 - 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)                         

  ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

 2557   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 236 

 

10. นางสาวจตุพร เลาหพบูิลรัตนา 

อายุ 47 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษีและบญัชีแยกประเภท 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง:  มกราคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Financial Management and Tax Planning รุ่นท ี41 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท ี13 สภาวิชาชีพบญัชี 

 Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 หลกัสูตร Tax Planning for The Boss สถาบนัการบริหารและจิตวิทยา 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2559  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - 2559 ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส รักษาการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบริหารภาษี                                                       

  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - 2558  ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส ส่วนวางแผนการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - 2557  ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ทรีองกรรมการ  

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 

  ( ) ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน หนา้ 237 

 

11. นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์ 

อายุ 48 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560  กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั  

 2560 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะหบ์ญัชี                                                                      

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั  (มหาชน)  

 2558 - 2559 ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส ส่วนบญัชีบริหาร บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั  (มหาชน)  

 2555 - 2558 ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส ส่วนวิเคราะห์บญัชีและงบประมาณ                                                             

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั  (มหาชน)  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 238-241 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 



                                             เอกสารแนบ 

 

                                 หนา้ 238 

 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการทคีวบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูล ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
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D, CEO CBD CPD CAM CFO EVP EVP SVP SVP VP VP

1 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั

2 บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั DD D, MD D

3 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั D DD D, MD

4 บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั DD

5 บริษทั ซีเอ็นไบโอแมส จาํกดั DD

6 บริษทั พบีีไบโอแมส จาํกดั DD

7 บริษทั แอลพไีบโอแมส จาํกดั DD

8 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั DD D D, MD

9 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั D D

10 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั D D

11 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั DD D

12 RATCH China Power Limited D

13 บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จาํกดั DD D D

14 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั DD

บ
ริษั

ท
ย่อ

ย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากัด (มหาชน)

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลิง

หลักในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนใน

ประเทศ

กลุ่มโครงการใน

ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกียวเนือง

รายชือผู้บริหาร

รายชือบริษัท
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15 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั D

16 บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชนั จาํกดั DD

17 บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั D D

18 บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั D

19 บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั D

20 บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด์ จาํกดั

21 บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั

22 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั

23 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั

24 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั

25 บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลิง

หลักในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนใน

ประเทศกิจ
กา

รที
คว

บคุ
มร่

วม
กัน

แล
ะบ

ริษั
ท

ร่ว
ม

รายชือผู้บริหาร

รายชือบริษัท
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26 บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั D

27 บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั D

28 บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั DD D

29 บริษทั ไฟฟ้า นาํงึม 3 จาํกดั

30 บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน - เซนาํนอ้ย จาํกดั DD D

31 PT Medco Ratch Power Riau DD D

32 Fareast Renewable Development PTE. LTD.

33 บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั

34 บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั

35 บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั

36 บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั DD D

37 บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั D

38 บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั D

39 EDL-Generation Public Company

กลุ่มโครงการใน

ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกียวเนือง

กิจ
กา

รที
คว

บคุ
มร่

วม
กัน

แล
ะบ

ริษั
ท
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ม

รายชือผู้บริหาร

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

ผูจ้ดัการใหญ ่

DD = ประธานกรรมการ 

D = กรรมการ  

CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  

CBD=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  

CPD = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  

CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  

EVP = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส  

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 

DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 



                เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ  รายละเอียดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการ  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

1. นายรัมย์ เหราบัตย์  

อายุ 62 ปี  

ประธานกรรมการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 ตุลาคม 2558-ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  0.00051 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 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)  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชนัสูง 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นที 6/2558 (วพน.6) (พ.ศ.2558) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2560         กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2559-2560 ประธานกรรมการ  Mount Emerald Wind Farm Pty 

 2558-2560 ประธานกรรมการ  บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั  

 2558-2560 ประธานกรรมการ  บริษทั พูไฟมายนิง 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 ์เซอร์วิส จาํกดั  

 2554-2556         ผูช่้วยผูว่้าการธุรกิจบาํรุงรักษา  กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั:ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 243 

 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

2. นายพฤหัส วงศ์ธเนศ 

อาย ุ58 ปี  

กรรมการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 31 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) University of Toronto, ประเทศแคนาดา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2559 

 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ พ.ศ. 2558 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั พ.ศ. 2558 

 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง (ชาํนาญการพิเศษ) กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2553 

 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ พ.ศ. 2546 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560  รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

 2558-2560 ผูช่้วยผูว่้าการแผนงาน กฟผ.   

 2557-2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 
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3. นายเริงชัย คงทอง 

อาย ุ58 ปี  

กรรมการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส. 17) สถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ.2561) 

 หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้ริหาร กองบญัชาการกองทพัไทย (พสบ. 7) สถาบนัจิตวทิยาความมนัคง  

(พ.ศ.2558) 

 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัทพับก (วทบ. 59) สถาบนัวิชาการทหารบกชนัสูง (พ.ศ.2556) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2560 ผูช่้วยผูว่้าการบาํรุงรักษาระบบส่ง กฟผ.   

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า กฟผ.  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การระบบส่ง กฟผ.(1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 
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4. นายบุญทวี กังวานกจิ 

อาย ุ58 ปี  

กรรมการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Applied Science, University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 

 พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชนัสูง (พ.ศ.2558) 

 หลกัสูตรการปฎิบติัการจิตวิทยาฝ่ายอาํนวยการ สถาบนัจิตวทิยาความมนัคง (พ.ศ.2554) 

 หลกัสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) (พ.ศ.2557) 

 หลกัสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP) (พ.ศ.2557) 

 หลกัสูตร EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) (พ.ศ.2556) 

 หลกัสูตร EGAT Enhancing Program (EEP) (พ.ศ.2554) 

 หลกัสูตร EGAT Senior Executive Program (ESEP) (พ.ศ.2553) 

 หลกัสูตร EGAT Assistant Director Development Program (EADP) (พ.ศ.2553) 

 หลกัสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP) (พ.ศ.2551) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2559 ผูช่้วยผูว่้าการบริหารเชือเพลิง กฟผ.   

 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัการเชือเพลิง กฟผ.     

 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลงังาน กฟผ.   

 2555 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ-ปฎิบติัการ กฟผ.  

 2553 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรมแหล่งพลงังาน กฟผ.   

 2550 วิศวกรระดบั  ฝ่ายจดัการเชือเพลิง กฟผ.    

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การประจาํสาํนกัผูว่้าการ กฟผ.(1)  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 246 

 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

5. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ 

อาย ุ56 ปี  

กรรมการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 21 ธนัวาคม 2560 - ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครืองกล) วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร EDP (รุ่นท ี ) มูลนิธิสถาบนัวิจยั นโยบาย เศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

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

 หลกัสูตร Electrical Systems and Infrastruture for electric vehicles, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 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 ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน 

 ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั   

 ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั ชูบรุาชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั(3) 

 ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชนั จาํกดั(3)  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 247 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

ผู้บริหาร  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

1. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ 

อาย ุ56 ปี  

กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 มกราคม 2561- ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครืองกล) วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 

การอบรมหลักสูตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร EDP (รุ่นท ี ) มูลนิธิสถาบนัวิจยั นโยบาย เศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

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

 หลกัสูตร Electrical Systems and Infrastruture for electric vehicles, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ประสบการณ์การทํางาน  

 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 ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่าย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ – โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน 

 ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 248 

 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบนั   

 ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั ชูบรุาชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั(3) 

 ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชนั จาํกดั(3)  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา:ไม่มี 

 

2. นายพยัต  ชินวิไล 

อาย ุ49 ปี  

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 มกราคม 2560- ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (Industrial Instrumentation Technology) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 14  วปอ. 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ทาํหนา้ทีรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่าย สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

ทาํหนา้ทรีองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2555 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษาอาวุโส รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 254-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 249 

 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

3. นายเขมชาติ สถิตถ์ตันติเวช 

อาย ุ48 ปี  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์               

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั : 1 มกราคม 2561- ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 ศิลปศาตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

 นิเทศศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัครู พระนครศรีอยธุยา 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั  

 หลกัสูตร Performance Coaching Program 

 หลกัสูตร Negotiate Like Pro รุ่น 1 

 หลกัสูตร Executive Development Workshop รุ่น 1 

 หลกัสูตร Coaching and Feedback for People Development Workshop 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2557 ผูจ้ดัการส่วนอาวุโส ส่วนชุมชนสมัพนัธ ์

 2553  ผูจ้ดัการส่วนชุมชนสมัพนัธ ์

 2547 ผูจ้ดัการส่วนสือสารภายนอก 

 2546 พนกังานสือสารองคก์ร 

 2544 พนกังานประชาสมัพนัธ์ 

 2543 พนกังานกฏหมายและประชาสมัพนัธ ์

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 254-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

 

 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 250 

 

4. นางฉัตรสุรี  ธรรมกุลกระจ่าง 

อาย ุ52 ปี  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน                  

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2560-ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต (การบญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั  

 Negotiate Like Pro, Managerial Excellence Ltd. 

 Executive Development Workshop 

 Salary Structure Designing and Compensation Management 

 Integrated Reporting, Federation of Accounting Professions 

 Management Accounting, Federation of Accounting Professions 

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

Chulalongkorn University 

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

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

(Thailand) 

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

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

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

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

 IT Risk and IT governance, Federation of Accounting Professions 

 Working Paper for Anti - Corruption, Federation of Accounting Professions 

 Financial Risk, Management & Psychology Institute 

 Chief Financial Officer, Federation of Accounting Professions 

 Pre Certified Internal Audit, Chulalongkorn University 

 Mini MBA, Class 64, Thammasat University 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2554 ผูจ้ดัการส่วน ทาํหนา้ที Director Finance & Accounting บริษทั ไตรเอนเนอจี จาํกดั  

 2551 ผูจ้ดัการส่วนกาํกบัการปฏิบตัิงานและหลกัทรัพย ์บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)       

 2543  พนกังานตรวจสอบภายใน  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)    



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 251 

 

 2542 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 7 กฟผ. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 254-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

5. นายธนบดี  ประทุมรัตน์ 

อาย ุ43  ปี  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 กรกฏาคม 2561-ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  ไม่มี 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมเครืองกล) มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเครืองกล) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั  

 Certificate, Safety Officer at Management level 

 หลกัสูตร Performance Coaching Program 

 หลกัสูตร การเสริมสร้างพลงัความเป็นผูน้าํ รุ่น 4 

 หลกัสูตร Negotiate Like Pro รุ่นท ี1 

 หลกัสูตร Executive Development Workshop รุ่น1 

 หลกัสูตร Coaching and Feedback for People Development Workshop 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 25  รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 255  ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 25  ผูจ้ดัการส่วนวิศวกรรมการผลิตและประสิทธิภาพ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  พนกังานวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2543 พนกังานบริหารสญัญา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 2542 วิศวกรระดบั  กฟผ. 

 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 252 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 254-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  

 

6. นางสาวทัศน์วรรณ ณ บางช้าง 

อาย ุ41  ปี  

ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2562-ปัจจุบนั 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั (ร้อยละ) :  0.0001 

การศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั  

 หลกัสูตร เทคนิคการออกแบบและใชต้วัชีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) อยา่งถูกตอ้งตรงประเดน็และเชือมโยงกบั        

กลยทุธ์องคก์ร 

 หลกัสูตร Performance Coaching Program 

 หลกัสูตร พูดองักฤษคาํต่อคาํเพอืการทาํงาน ระดบั 2 

 หลกัสูตร สมัมนาดา้นการควบคุมระบบไฟฟ้า ระหวา่ง EGAT กบั IPP-SPP 

ประสบการณ์การทํางาน 

 2562 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

 2561 รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี 

 2561 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบาํรุงรักษา 

 2556 ผูจ้ดัการส่วนบริหารสญัญา 

 2555 รักษาการผูจ้ดัการส่วนบริหารสญัญา 

 2550 พนกังานวางแผนการผลิตและบาํงานรุงรักษา 

 2543 พนกังานบริหารสญัญา 

 2541  วิศวกร ระดบั 4 กฟผ. 

 

 



                เอกสารแนบ 

 

 ( )  ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ( ) บริษทัยอ่ย   ( ) บริษทัร่วมคา้   ( ) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน                                   หนา้ 253 

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามทีแสดงในหน้า 254-257 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  



                      เอกสารแนบ 

 

                                หนา้ 254 

 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย กิจการทคีวบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  ขอ้มูล ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 
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1 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั DD D D D D,MD DMD VP VP VP VP

2 บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั

3 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั

4 บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั

5 บริษทั ซีเอ็นไบโอแมส จาํกดั

6 บริษทั พบีีไบโอแมส จาํกดั

7 บริษทั แอลพไีบโอแมส จาํกดั

8 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล คอร์ปอเรชนั จาํกดั

9 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชนั จาํกดั

10 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชนัแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชนั จาํกดั

11 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชนั จาํกดั

12 RATCH China Power Limited

13 บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จาํกดั

14 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

บริ
ษัท

ย่อ
ย

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลิง

หลักในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนใน

ประเทศ

กลุ่มโครงการใน

ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกียวเนือง

รายชือผู้บริหาร

รายชือบริษัท

 



                      เอกสารแนบ 
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15 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั

16 บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชนั จาํกดั

17 บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั

18 บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชนั จาํกดั

19 บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั

20 บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด์ จาํกดั

21 บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั

22 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั

23 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั

24 บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั

25 บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั

กิจ
กา

รที
คว

บคุ
ม

ร่ว
มกั

น
แล

ะบ
ริษั

ท
ร่ว

ม

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชือเพลิง

หลักในประเทศ

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท

พลังงานทดแทนใน

ประเทศ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

รายชือผู้บริหาร

รายชือบริษัท
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26 บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั

27 บริษทั ไฟฟ้านาํงึม 2 จาํกดั

28 บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั

29 บริษทั ไฟฟ้า นาํงึม 3 จาํกดั

30 บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน - เซนาํนอ้ย จาํกดั

31 PT Medco Ratch Power Riau

32 Fareast Renewable Development PTE. LTD.

33 บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั

34 บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั

35 บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั

36 บริษทั พไูฟมายนิง จาํกดั

37 บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั

38 บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จาํกดั

39 EDL-Generation Public Company

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

กิจ
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กลุ่มโครงการใน

ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจเกียวเนือง

รายชือผู้บริหาร

รายชือบริษัท
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หมายเหตุ :  

DD = ประธานกรรมการ 

D = กรรมการ  

CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  

CBD=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  

CPD = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  

CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  

EVP = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส  

VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 

DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(Compliance) 

1. นายสมบูรณ์ โฆษติวานิช 

อายุ 59 ปี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 1 มกราคม 2560 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financeial Officer สภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 หลกัสูตร Senior Excutive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

 หลกัสูตร “การฝึกปฏิบตัิการจดัการลงทนุดว้ยเครืองมือทางการเงิน (Finacial Lab) คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน)                                             

ทาํหนา้ท ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบนั :ไม่มี 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ:ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

การเป็นพนักงาน/หุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่านมา :ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา: ไม่มี  
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2. นายสมหมาย ภูษณชาคร 

อายุ 54 ปี 

เลขานุการบริษทั 

วนัทเีริมดาํรงตาํแหน่ง: 19 มกราคม 2559 

สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

การศึกษา 

 Master of Public and Private Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม/สัมมนาทีสําคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชนัสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 15 สถาบนั

พระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

ประสบการณ์การทํางาน  

 2558-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอาวโุส สาํนกังานเลขานุการบริษทั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

 2560 กรรมการ บริษทั RATCH China Power Limited 

 2557-2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

  2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

 2550-2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั 

 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระทําความผดิ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

การมีส่วนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวิชาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 

รายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่านมา : ไม่มี 
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เอกสารแนบ  เกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ  อืนๆ  

-ไม่มี- 

 

 


