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ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

วสิยัทศัน์ 

เป็นบริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พนัธกิจ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง 

 มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน และปฏิบติัตามกฎระเบียบ                
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 สร้างการตระหนกัรู้และความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
แข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต 

 สนบัสนุนความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศไทย 

 แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหก้บัผูถื้อหุน้ 

เป้าหมาย  

 เพ่ิมก าลงัการผลิตเป็น 10,000 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า เพ่ิมมูลค่ากิจการเป็น 2 แสนลา้นบาทในปี 2566 

 รักษาสดัส่วนรายไดจ้ากในประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายไดร้วมทั้งหมด 

 เพ่ิมก าลงัการผลิตใน Renewable ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก าลงัการผลิตรวมของบริษทัทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

 เป็นองคก์รท่ีบริหารดว้ยหลกัการ High Performance Organization 

กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ  

S1   บริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิมใหไ้ดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

S2  มุ่งเนน้พฒันาโครงการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในตลาดท่ีมีธุรกิจอยูแ่ลว้ 

S3   แสวงหาพนัธมิตรเพื่อขยายการลงทุนโครงการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในตลาดใหม่ 

S4  สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจอ่ืนๆ 

S5  เสริมสร้างขีดความสามารถภายในองคก์ร 
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ค่านิยมร่วม 

  POWER OF PROFESSIONAL แสดงทกัษะและความสามารถเตม็ท่ีอยา่งเป็นมืออาชีพดว้ยความเป็นเลิศ และยดึมัน่
ในความถูกตอ้งและธรรมาภิบาล   

  POWER OF INNOVATION วเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
และกลา้คิด กลา้ท า และพฒันาต่อยอดเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา่ 

  POWER OF TEAMWORK แสดงตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามบทบาทหนา้ท่ีในการท างานร่วมกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

ปี 2562 เป็นปีท่ี 19 ท่ีบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั มหาชน  (บริษทัฯ ) ยงัคงมุ่งมัน่และทุ่มเทความพยายามอยา่งต่อเน่ือง
และเต็มความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษทัชั้นน าด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีให้
ความส าคญักบัการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใตก้ลยุทธ์การด าเนินธุรกิจท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อกิจการโดย
มุ่งเน้นการพฒันาและแสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายการลงทุนทั้ งด้านพลงังาน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายควบคู่ไปกบัการบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หส้ามารถสร้างรายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และการ
ก ากบัดูแลงานท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง ให้บรรลุผลส าเร็จทั้งในมิติเวลาคุณภาพ และค่าใชจ่้ายโครงการ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างการ
เติบโต และผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน โดยยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกั  
ธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกบัชุมชนในลกัษณะเพ่ือนบา้นท่ีดี ปฏิบติัตามมาตรการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ พร้อมกับเร่งสร้างความเขม้แข็งและเพ่ิมขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่อย่างยิ่งว่าจะเป็นรากฐานและพลงัท่ีแข็งแกร่งท่ีจะช่วยให้
องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน พร้อมเติบโตตามทิศทางอย่างเท่าทันท่ามกลางสภาวะความผนัผวนทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลย ีท่ีเปล่ียนแปลงพลิกผนัอยา่งรวดเร็ว และส่ิงส าคญัท่ีบริษทัฯ ในฐานะพลเมือง
ธุรกิจท่ีรับผิดชอบและค านึงถึงอยูเ่สมอในการประกอบธุรกิจ คือ ประโยชน์โดยภาพรวมของสงัคมและประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความมัน่คงดา้นพลงังาน และการยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกติกาสากล 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ยงัคงเป็นธุรกิจหลกั ปัจจุบนับริษทัฯ มีก าลงัการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน 
8,655.07 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 7,159.19 เมกะวตัต ์และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ก่อสร้างและพฒันาอีก 1,495.88 เมกะวตัต์ ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นก าลงัการผลิตท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ิมเติม ในปี 2562 
จ านวน 298.84 เมกะวตัต ์จากการเขา้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย การ
เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชัน่ จงัหวดัปทุมธานี และจากโครงการโรงไฟฟ้าท่ีก่อสร้าง
แลว้เสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ิมเติม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จงัหวดัราชบุรี และ
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย ใน สปป. ลาว ซ่ึงไดด้ าเนินการก่อสร้างและพฒันาโครงการตามแผนฟ้ืนฟูเหตุการณ์
เข่ือนดินย่อยทรุดตวัเม่ือกลางปี 2561 จนสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน นอกจากน้ี ยงัมีการเขา้ลงทุนพฒันา
โครงการท่ีจะทยอยเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์โดยโครงการท่ีมีก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2563 ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร (ส่วนขยาย) จงัหวดัปทุมธานี โรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย โครงการท่ีมี 
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ก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2564 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโครงการท่ีมีก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2567 และปี 2568 ไดแ้ก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จงัหวดัราชบุรี ท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนและพฒันาโครงการร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือ
ใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกร่งสร้างพลงัร่วมขบัเคล่ือนความส าเร็จของโครงการ คาดวา่การลงทุนท่ีกล่าวมาน้ีจะสามารถ
เพ่ิมก าลงัการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ ไดอี้ก 1,495.88 เมกะวตัต ์

เ พ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ี เปล่ียนแปลงพลิกผันอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและธุรกิจอ่ืน ปัจจุบนัมีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ู
(ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง) ซ่ึงทั้งสองโครงการมีก าหนดเร่ิมให้บริการ
ในปี 2564 และจากไลฟ์สไตลแ์ละความคาดหวงัท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในสังคมยคุดิจิทลั บริษทัฯ จึงเห็นโอกาส
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการจากธุรกิจอ่ืน จึงไดล้งทุนในโครงการโครงข่ายสายใยแกว้น าแสงใตดิ้นและโครงการ
โครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย โดยพิจารณาเขา้ลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีประสบการณ์แข็งแกร่ง 
ซ่ึงนอกเหนือจากผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บแลว้ยงัเป็นการสร้างทกัษะและความเช่ียวชาญให้แก่บุคลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญั
ขององคก์รต่อไปดว้ย 

ส าหรับผลการด านินงานทางการเงินปี 2562 บริษทัฯ ยงัมีก าไรอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้ งส้ิน 43,220.07 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปีเป็นจ านวน 5,963.28 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ไดแ้ก่ การไดรั้บการประกาศคงอนัดบั
เครดิตความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัเทียบเท่าอนัดบัเครดิตของประเทศ ท่ีระดบั AAA, BBB+ และ Baa1 โดย 
TRIS Rating, S&P Global Ratings และMoody’s Investors Service ตามล าดบั และไดรั้บการปรับเพ่ิมแนวโนม้อนัดบั
เครดิตเท่ากบัแนวโนม้อนัดบัเครดิตของรัฐบาลไทย จากเดิมท่ี “Stable” หรือ “คงท่ี” เป็น“Positive” หรือ “เชิงบวก” จาก 
Moody’s Investors Service ดว้ยเช่นกนั 

บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการทบทวนและพฒันาการบริหาร
จดัการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทุกกระบวนการในการท างานไดค้  านึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยนื ก ากบัดูแลให้มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส ไม่ทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม ดงัจะสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษจ์ากการ
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณและรางวลัต่างๆ ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ การประเมินผล การส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2562 ท่ีระดบั “ดีเลิศ” การประเมินคุณภาพ การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2562 ด้วยคะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้รับการจัดให้อยู่ในรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน ประจ าปี 2562 รางวลัตน้แบบองค์กรท่ีย ัง่ยืน 
ประเภท “Rising Star Sustainability Awards” ประจ าปี 2562 รางวลัเกียรติคุณดา้นการเปิดเผยขอ้มูลความยัง่ยืนประจ าปี 
2562 รางวลับูธยอดเยี่ยมในการน าเสนอขอ้มูลและบริการแก่ผูเ้ขา้ชมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the 
City กรุงเทพมหานคร 2019 และรางวลัอาคารโดดเด่นดา้นความปลอดภยั ประจ าปี 2562 ระดบั “Platinum” เป็นตน้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การพฒันานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั โดยไดย้ื่นขออนุสิทธิบตัร 
“ระบบผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า (Cogeneration) ท่ีมีการท างานร่วมกนัระหว่างเคร่ืองกังหันแก๊ส เคร่ืองกงัหันไอน ้ า และ
เคร่ืองยนตแ์ก๊สเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุน่ในการผลิตสูง” ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2562 ซ่ึงคาดวา่จะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือนมีนาคม 2563 
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การดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงและมุ่งมัน่ด าเนินการมาอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง ผ่านโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในการแก้หรือบรรเทาปัญหาในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมในมิติต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชน โครงการพลงังานชุมชน โครงการ @CareLine
เครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวยั สร้างไทยแข็งแรง กิจกรรมพนกังานจิตอาสา และโครงการการศึกษาเสริมทกัษะสร้าง
อาชีพใน สปป. ลาว เป็นตน้ โครงการเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงพลงังาน 
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพการสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพ่ือรักษาแหล่งกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทาง
ธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั และการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตส านึกการแบ่งปันและการท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ 
ตอบแทนสงัคมในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

1.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปี   

บริษทัฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและยึดมัน่แนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการ
สร้างการเติบโตขององคก์ร ควบคู่ไปกบัการดูแลและรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็นบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 เพ่ือให้สอดรับกบัวิสัยทศัน์ท่ีมุ่ง
หมายขยายการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปสู่ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและยกระดบัองค์กรเป็น “บริษทัชั้นน าดา้น
พลังงานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” การด าเนินงานและ
ความกา้วหนา้ท่ีส าคญัในปี 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 1. การลงทุนขยายธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตและมูลค่ากิจการอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

 1) การลงทุนพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง ก าลงัการผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวตัต ์
ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหินกอง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี โครงการน้ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) และ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ไดรั้บขอ้เสนอของบริษทัฯ และใหด้ าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าภาคตะวนัตก
ขนาด 1,400 เมกะวตัต ์ เพื่อทดแทนก าลงัการผลิตในภาคตะวนัตกท่ีถูกปลดออกจากระบบในช่วงปี 2561-2570 รวม 4,181 
เมกะวตัต ์ โครงการดงักล่าวจะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดิมของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ซ่ึงสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะครบอายใุนปี 2563 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั  2  แห่ง เพ่ือด าเนินการโครงการดงักล่าว คือ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง 
จ ากดั  เพื่อถือหุน้ในบริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงจะเป็นผูด้  าเนินงาน โครงการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระทุนจด
ทะเบียนจ านวน 4  ลา้นบาทในบริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั ครบทั้งจ านวนแลว้ และเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 
บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั ไดล้งนามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 
25 ปี 
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 อน่ึง เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ร้อยละ 49 ของบริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
ใหก้บับริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เพ่ือร่วมเป็นพนัธมิตรในการพฒันาโครงการดงักล่าว  รวมทั้ง
จะขยายความร่วมมือไปสู่โครงการอ่ืนในอนาคตดว้ย 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จะประกอบดว้ยหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชุดๆ ละ 700 เมกะ
วตัต ์โดยชุดท่ี 1 ก าหนดจะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2567 และชุดท่ี 2 ในปี 2568 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการศึกษาและ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 2) การเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมยานดนิ ก าลงัการผลิตติดตั้ง 214 เมกะวตัต ์ตั้งอยู่
ห่างจากเมืองเพิร์ธ ทางตอนเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร ในรัฐเวสทเ์ทิร์น ออสเตรเลีย ทั้งน้ี บริษทัฯ โดยบริษทั ราช-
ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดล้งนามในสญัญาขอ้เสนอขายและซ้ือหุน้ สดัส่วนร้อยละ 70 ของ
บริษทั Yandin WF Holdings Pty Ltd จากบริษทั Renewable Energy Investment Fund Pty Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Alinta 
Energy Pty Ltd (“Alinta”) และเขา้ซ้ือหน่วยลงทุนสดัส่วนร้อยละ 70 ในกองทุน Yandin WF Holdings Unit Trust จาก 
Renewable Energy Investment Fund Unit Trust การลงทุนดงักล่าวมีมูลค่า 53.31 ลา้นเหรียญออสเตรเลียหรือคิดเป็น
ประมาณ 1,234.20 ลา้นบาท 

 โครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยมีก าหนดแลว้เสร็จเพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
ประมาณเดือนกนัยายน ปี 2563 และมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า ระยะเวลา 15 ปีกบับริษทั Alinta Sales Pty Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ Alinta ทั้งน้ี โครงการฯ ไดล้งนามในสญัญาเงินกูมู้ลค่า ประมาณ 364 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็นประมาณ 
8,008 ลา้นบาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 3) การเข้าซ้ือกจิการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ราช โคเจนเนอเรช่ัน บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัและหุน้
บุริมสิทธิ ของบริษทั นวนครการไฟฟ้า จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.97 เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,998.40 ลา้นบาท บริษทั
ดงักล่าว ด าเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้า เอกชนรายเลก็ ประเภทโคเจนเนอเรชัน่ มูลค่าโครงการรวม 5,726.68 ลา้นบาท 
โครงการดงักล่าวมีก าลงัการผลิตติดตั้ง 119 เมกะวตัต ์ และก าลงัการผลิตไอน ้ า 10 ตนัต่อชัว่โมง ใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง ตั้งอยูบ่ริเวณทิศใตข้องเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี บริษทัฯ ไดเ้ขา้บริหารกิจการบริษทั 
นวนครการไฟฟ้า จ ากดั เม่ือเดือนตุลาคม 2562 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2562 

 โรงไฟฟ้าแห่งน้ีไดผ้ลิตไฟฟ้า 90 เมกะวตัต ์ จ าหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 25 ปี เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 ส่วนกระแสไฟฟ้าท่ีเหลือ พร้อมทั้งไอน ้ าไดผ้ลิตและจ าหน่ายแก่ลูกคา้
อุตสาหกรรม ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายฐานลูกคา้อุตสาหกรรมและก าลงัการผลิตเพ่ิม
ในอนาคตดว้ย 

 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 1) การร่วมทุนในบริษัท สมาร์ท อนิฟราเนท จ ากดั บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนกบับริษทั เอแอลที เทเลคอม 
จ ากดั (มหาชน) จดัตั้งบริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุนในโครงการ
โครงข่ายสายใยแกว้น าแสงใตดิ้น และใหบ้ริการดา้นส่ือสารแก่กิจการดา้นไฟฟ้าและพลงังาน ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าอนัจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บับริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 51 และไดช้ าระค่า
หุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ครบถว้นแลว้ 
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 2) การร่วมทุนในบริษัท ตงิส์ ออน เน็ต จ ากดั บริษทัฯ ลงทุน 180 ลา้นบาท เพื่อเขา้ถือหุน้ในบริษทั ติงส์ 
ออน เน็ต จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 35 การร่วมทุนคร้ังน้ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดสิ้ทธิร่วมลงทุนในโครงการติดตั้งและพฒันา
เครือข่ายส่ือสารโทรคมนาคมและการบริการ Internet of Things (IoT) กบับริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากดั ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะ
ขยายการติดตั้งสถานีโครงข่าย (Base Station) ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 70 ของประเทศ และผูใ้ชบ้ริการโครงข่าย IoT 
เทคโนโลยขีอง Sigfox ครอบคลมุ ร้อยละ 85 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2563 และยงัเป็นการขยายโอกาสใหบ้ริษทัฯ 
เขา้สู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง หรือ New S Curve ดว้ย 

 ส าหรับ บริษทั ติงส์  ออน เน็ต  จ ากดั  เป็นผูถื้อสิทธิการใหบ้ริการโครงข่าย Sigfox รายเดียวในประเทศ
ไทย โดยโครงขา่ย Sigfox เป็น เทคโนโลยกีารเช่ือมตอ่ผา่นโครงขา่ยแบบก าลงัส่งต ่าบริเวณกวา้ง (Low Power Wide Area 
Network: LPWAN) มีเครือข่ายครอบคลุมมากกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก 

 2. ความก้าวหน้าการพฒันาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

 ความกา้วหนา้การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าท่ีไดล้งทุนก่อนปี 2562 มีจ านวน 4 โครงการก าลงัการผลิต
ตามสดัส่วนการลงทุนรวม 632 เมกะวตัต ์สรุปไดด้งัน้ี 

 
 ประเทศไทย 

 โครงการโรงผลติไฟฟ้านวนครส่วนขยาย ก าลงัการผลิตไฟฟ้า 60 เมกะวตัต ์และไอน ้ า 10 ตนัต่อชัว่โมง 
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มูลค่าโครงการประมาณ 3,105 ลา้นบาท โครงการน้ีไดเ้ร่ิมก่อสร้างเม่ือเดือนสิงหาคม 
2561 โดยมีความกา้วหนา้ตามแผนงานมาเป็นล าดบัและคาดวา่จะแลว้เสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนสิงหาคม 2563 

 โครงการน้ีเป็นระยะท่ี 2 ของโรงผลิตไฟฟ้านวนครโดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) สดัส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40 กบับริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) สดัส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
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30 และบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จ  ากดั (มหาชน) สดัส่วนการร่วมทุนร้อยละ 30 เม่ือโครงการส่วนขยาย
ด าเนินการแลว้เสร็จ จะส่งผลใหโ้รงผลิตไฟฟ้านวนครมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทั้งระยะท่ี 1 และ 2) ประมาณ 199   
เมกะวตัตแ์ละขนาดก าลงัการผลิตไอน ้ ารวมประมาณ 40 ตนัต่อชัว่โมง 

 ออสเตรเลยี 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมคอลเลกเตอร์ ก าลงัการผลิตติดตั้ง 226.8 เมกะวตัต ์ ตั้งอยูใ่นรัฐนิวเซาท์
เวลส์ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯ ไดล้งทุนผา่นบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือเดือน
มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไดล้งนามสญัญาเงินกูว้งเงิน 179 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่าประมาณ 4,117 ลา้นบาท) กบั 
Clean Energy Finance Corporation (CEFC) ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินของออสเตรเลีย เพื่อน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการ 
คาดวา่จะใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 20-24เดือน 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมคอลเลกเตอร์ มีมูลค่าประมาณ 359 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ไดเ้ร่ิม
ด าเนินการก่อสร้างเม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 และประมาณกลางปี 2563 จะเร่ิมติดตั้งกงัหนัลมทั้งหมดจ านวน 54 ตน้ โดยมี
ก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2564 ทั้งน้ี กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโครงการน้ีจะจ าหน่ายในตลาดกลางซ้ือ
ขายไฟฟ้าออสเตรเลีย 

 อนิโดนีเซีย 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเรียว ก าลงัการผลิตติดตั้ง 296.23 เมกะวตัต ์ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงตั้งอยูท่ี่เมืองเปกนับารู จงัหวดัเรียว ประเทศอินโดนีเซีย ด าเนินงานภายใตบ้ริษทั PT Medco Ratch Power Riau 
(MRPR) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 49 ร่วมกบั PT Medco Power Indonesia (MPI) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทั MRPR 
ไดล้งนามสญัญาเงินกูร่้วมมูลค่า 222 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 7,104 ลา้นบาท) ระยะเวลา 20 ปี กบัสถาบนั
การเงินชั้นน า 4 แห่ง ประกอบดว้ย ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) บรรษทัการเงินระหวา่งประเทศ (IFC) ธนาคารเอม็ยเูอฟจี 
(MUFG) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ (SMBC) เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม
เรียว และเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทั MRPR ไดเ้บิกเงินกูง้วดแรกแลว้ การก่อสร้างโครงการมีความกา้วหนา้ตาม
แผนงานและมีก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2564 

 โครงการดงักล่าวจะผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายแก่การไฟฟ้าอินโดนีเซีย (PT Perusahaan Listrik Negara 
Persero-PLN) ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี 

 จนี 

 โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ ฟังเชงกงั ระยะที ่2  ก าลงัการผลิต 2,360 เมกะวตัต ์ด าเนินงานโดยบริษทั
Guangxi Fangchenggang Nuclear Power Co., Ltd. ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ถือหุน้ในสดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 10 ร่วมกบั China 
General Nuclear Power Corporation (ร้อยละ 51) และ Guangxi Investment Group Company Limited (ร้อยละ 39) 

 โครงการแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางสี ทางภาคตะวนัตกของจีน ประกอบดว้ยหน่วยผลิต
ไฟฟ้า 2 หน่วยคือ หน่วยท่ี 3 และหน่วยท่ี 4 ซ่ึงการก่อสร้างไดเ้ร่ิมตั้งแต่ปี 2558 และมีความกา้วหนา้เป็นล าดบั และคาดวา่จะ
สามารถเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณปี 2564 
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 3. การบริหารสินทรัพย์ 

 1) โรงไฟฟ้าที่เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในปี 2562 บริษทัฯ รับรู้ก าลงัการผลิตท่ีเดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยต์ามสดัส่วนการถือหุน้รวม 137.23 เมกะวตัต ์จาก 2 โครงการ คือโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ านอ้ย ใน สปป. ลาว 

 1.1 โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน ตั้งอยูท่ี่ต  าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดเ้ดินเคร่ือง
เชิงพาณิชยจ์ าหน่ายไฟฟ้าตามก าหนดเวลาท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี       
1 มิถุนายน 2562 โครงการน้ีเป็นโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ก าลงัการผลิตติดตั้ง 99.23 เมกะวตัตแ์ละการผลิตไอน ้ า 15 ตนัต่อชัว่โมง ด าเนินงานโดยบริษทั เบิก
ไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ผา่นบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ท่ีเป็นบริษทัยอ่ย ร้อยละ 35 ร่วมกบับริษทั 
น ้ าตาลราชบุรี จ ากดั โครงการดงักล่าวมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 90 เมกะวตัต ์ระยะเวลา 
25 ปี และสญัญาซ้ือขายไอน ้ ากบับริษทั ราชบุรีเอทานอล จ ากดั 5 ตนัต่อชัว่โมง 

 1.2 โรงไฟฟ้าพลังน ้า เซเปียน-เซน ้าน้อย ตั้งอยูท่ี่แขวงจ าปาสักและอตัตะปือ สปป. ลาว ก าลงัการผลิต
ติดตั้ง 410 เมกะวตัต์ ด าเนินงานโดยบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ าน้อย จ ากัด ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ร่วมกับ SK 
Engineering & Construction Company Limited (ถือหุ้นร้อยละ 26), Korea Western Power Company Limited (ร้อยละ 25), 
รัฐวสิาหกิจ ถือหุน้ลาว (ร้อยละ 24)  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดล้งทุนในส่วนทุนในบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั เป็นจ านวน
เงิน 76.50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ครบตามสดัส่วนของบริษทัฯ แลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 6  ธนัวาคม 2562 โครงการน้ีไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้โดยมีก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้ารวม 396 เมกะวตัตต์่อปี โดย 354 เมกะวตัต ์หรือ 1,575 ลา้นหน่วย ผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 27 ปี และก าลงัการผลิตอีก 42 เมกะวตัต ์หรือ 229 ลา้นหน่วย ผลิตจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าลาว 
ส าหรับไฟฟ้าท่ีผลิตจ าหน่ายให ้กฟผ. จะส่งผา่นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลตจ์ากสถานีไฟฟ้าปากเซ สปป.ลาว 
โดยระยะแรกจ่ายไฟฟ้าดว้ยระบบ 230 กิโลโวลต ์มายงัสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 เพื่อมาเสริมระบบไฟฟ้าในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการน้ีพฒันาภายใตก้รอบความร่วมมือการพฒันาพลงังานไฟฟ้าระหวา่งรัฐบาลไทยและ สปป. 
ลาว 

 2) การบริหารประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษา
ประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายไดต้ามเป้าหมาย โดยปริมาณไฟฟ้าสุทธิท่ีผลิตจ าหน่ายในปี 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มโรงไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าสุทธิ (ล้านหน่วย) 

กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศ  22,020.70 
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 553.02 
กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัต่างประเทศ 13,189.22 
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนต่างประเทศ 2,446.47 
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4. การบริหารทางการเงิน 
• บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินทุนลงทุนส าหรับโครงการท่ีบรรลขุอ้ตกลงในปี 2562 และโครงการเดิม ซ่ึงเป็น

การลงทุนต่อเน่ืองเป็นจ านวนเงิน 5,405 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 
• การรักษาอนัดบัเครดิตอยูใ่นระดบั Investment Grade บริษทัฯ ยงัคงรักษาความน่าเช่ือถือในระดบัท่ี

สะทอ้นความแขง็แกร่งและความมัน่คงดา้นการเงินของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 2562 TRIS Rating, S&P Global 
Ratings และ Moody’s Investors Service ยงัคงอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัท่ี AAA , BBB + และ Baa1 ตามล าดบั และ 
Moody’s Investors Service ไดมี้การปรับเพ่ิมแนวโนม้อนัดบัเครดิตองคก์รจาก “Stable” เป็น “Positive” ซ่ึงถือเป็นเครดิต 
ความน่าเช่ือถือเทียบเท่าอนัดบัเครดิตของประเทศ 

 5. การจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (งวดเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2562) ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 คิดเป็นเงินจ านวน 1,667.5 
ลา้นบาท 

 6. การจดัการพลงังานและก๊าซเรือนกระจก 

 เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษทัฯ มีการด า เนินงานท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 

  การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก โดยน าแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) มาประยกุตใ์ชใ้นโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และส านกังานใหญ่ 
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การจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยประยุกต์ใช้กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย หรือ
(Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER) ขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

ช่ือโครงการ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน ด้วยการปรับเปลีย่น
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด 
LED 

โครงการผลติพลงังานไฟฟ้า 
จากแสงอาทิตย์บนผิวน ้า 

โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน 
โรงไฟฟ้าราชบุรี 

ประเภทโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน พลงังานทดแทน ป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียว 

ผู้พัฒนาโครงการ บมจ. ราช กรุ๊ป  และบริษทั          
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 

บมจ. ราช กรุ๊ป และบริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

บมจ. ราช กรุ๊ป และบริษทั      
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

เจ้าของโครงการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

ลกัษณะโครงการ ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานโดยเปล่ียนอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดไฟฟ้า 
LED ขนาด 18W รวมทั้งส้ิน 6,577 
หลอด โดยติดตั้งท่ีโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อน 5,082 หลอด และ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 1,495 
หลอด 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นผิวน ้าในอ่าง
เก็บน ้าดิบของโรงไฟฟ้าราชบุรี 
โดยติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย์
ขนาด 330 วตัต ์จ านวน 6,480 
แผง ก าลงัการผลิตติดตั้งรวม 
2.138 เมกะวตัต ์
พลงังานไฟฟ้าจะน าไปใชใ้น 
Camp Area และโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อน กรณีท่ีโรงไฟฟ้าถูก
สัง่หยดุเดินเคร่ือง 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
มุ่งมัน่ผลิตไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการ
รับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัเพ่ือลด
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่
ชุมชนโดยรอบ จึงไดมี้การปลูก
ตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีวา่งเปล่าของ
โรงไฟฟ้า ภายใตร้ะเบียบวิธีการ
การปลูกป่าอยา่งย ัง่ยนื 
(Sustainable Forestation) เพื่อ
เพ่ิมพนูการกกัเก็บก๊าซเรือน
กระจกในพ้ืนท่ีโดยการปลูกตน้
มะฮอกกานีใบใหญ่ (Swietenia 
macrophylla) จ านวน 2,900 ตน้  
เม่ือปี 2552 และปลูกตน้สกัเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้ 
อยูห่วั (Tectona grandis) จ านวน 
2,300 ตน้ ในปี 2553 พ้ืนท่ีท่ีน าเขา้
โครงการ T-VER รวมพ้ืนท่ี 47.92 
ไร่ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีคาดว่าจะลด/ดูดกลบัได้ 

771 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อปี 

1,774 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อปี 

57 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อปี 

ระยะเวลาคิดคาร์บอน 
เครดิตของโครงการ 

7 ปี ช่วงระยะเวลา 
 01/07/2560-30/06/2567 

7 ปี ช่วงระยะเวลา  
01/07/2562-30/06/2569 

20 ปี ช่วงระยะเวลา  
01/09/2562-31/08/2582 

ปีขึน้ทะเบียน T-VER ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

ปีรับรองคาร์บอนเครดิต ปีท่ี 1 (01/07/2560-30/06/2561) 
ปีท่ี 2 (01/07/2561-30/06/2562) 

รอประเมินผลการด าเนินงาน รอประเมินผลการด าเนินงาน 
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 การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  บริษทัฯ ไดน้ าโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ท่ีด าเนินการทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ จ านวน 6 โครงการเขา้ร่วมในโครงการประเมินการลดก๊าซ
เรือนกระจกของ อบก. ประกอบดว้ย การส่งเสริมการใชเ้ตาชีวมวลแกลบในโครงการพลงังานชุมชนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัล าพนู โครงการส่งเสริมพลงังานแสงอาทิตยชุ์มชนท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กิจกรรมประหยดัพลงังานดว้ยการเปล่ียน
หลอดประหยดัพลงังานภายใต้ โครงการพลงังานชุมชนท่ีจงัหวดัน่านโครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยดัไฟ 
LED จงัหวดัเพชรบุรี และโครงการ RATCH เปล่ียนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดไฟประหยดัพลงังาน LED รวมปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดได ้44.39 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 7. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 • โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ถือเป็นกิจกรรมดา้นสงัคมหลกัของบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายสนบัสนุน
ชุมชนใหมี้ส่วนร่วมดูแลรักษาป่าในรูปของป่าชุมชน พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนกรมป่าไมใ้นการส่งเสริม
ใหชุ้มชนจดัตั้งและจดทะเบียนป่าชุมชน โครงการน้ีไดด้ าเนินการร่วมกบักรมป่าไมต้่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 และเป็นกลไกส าคญั
ท่ีท าใหจ้ านวนป่าชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมป่าไมเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว นัน่หมายถึงความส าเร็จของการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมข้อง
ประเทศโดยมีชุมชนเป็นก าลงัส าคญัในการรักษา ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากป่าให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งน ้ า แหล่ง
ทรัพยากรของชุมชน และสงัคมจากรุ่นสู่รุ่น 

 ในปี 2562 ป่าชุมชนท่ีจดทะเบียนกบักรมป่าไม ้จ านวนรวม 2,530 แห่ง มีพ้ืนท่ีป่ารวม 1,159,287 ไร่ ซ่ึง
คิดเป็นมูลค่าระบบนิเวศบริการเท่ากบั 104,031 ลา้นบาทต่อปี (อา้งอิงผลการศึกษาของส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) หรือ BEDO (กนัยายน 2560) พบวา่ ป่าไมใ้ห้บริการระบบนิเวศ (การป้องกนัการพงัทะลายของ
ดินการดูดซบัน ้ า ใตดิ้นธาตุอาหารการไหลผ่านของน ้ าและการช่วยลดอุณหภูมิ)  คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 89,737.48 บาทต่อไร่ 
ต่อปี 

 • การด าเนินกจิกรรม CSR เพ่ือเสริมสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
ในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคมจ านวน 6 โครงการ 19 กิจกรรม ตามแผนงานท่ี
ก าหนดไวโ้ดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพและเชิงระยะเวลามีค่าเฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 91.62 

 8. รางวลัและความภาคภูมิใจ 

 • ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศใหบ้ริษทัฯ อยูใ่น “รายช่ือหุน้ย ัง่ยนื” หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั 

 • บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 2019 กลุ่มรางวลัต้นแบบองค์กรท่ีย ัง่ยืน (Sustainability 
Excellence) ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหวา่ง 30,000 - 100,000
ลา้นบาท 

 • ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศผลการประเมินความยัง่ยืน ประจ าปี 2562 ส าหรับบริษทัฯ 
ไดค้ะแนน 94 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 (90 คะแนน) และยงัคงอยูใ่น Top Quartile ของกลุ่มมูลค่าตลาดเดียวกนั 

 • บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัเกียรติคุณดา้นการเปิดเผยขอ้มูลความยัง่ยนื (Sustainability Disclosure Awards) 
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ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์ (องคก์รสาธารณะประโยชน์) โดยเป็นระดับสูงสุดของรางวลัต่อเน่ืองจากปีท่ี
ผา่นมา   

 • โล่ประกาศเกียรติคุณผูช่้วยเหลือราชการกรมป่าไมส้าขา “ส่งเสริมและพฒันาป่าชุมชน” จากผลการ
ด าเนินโครงการคนรักษป่์า  ป่ารักชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาป่าชุมชนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) ของบริษทัฯ 

 • ประกาศนียบตัรและโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองคก์รท่ีตระหนกัถึงการรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และมุ่งมัน่ส่งเสริมการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ งในกระบวนการผลิตและ
ภายนอกอยา่งจริงจงัจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการข้ึนทะเบียน
รับรองจาก อบก. 3 ประเภทโครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program:T-VER) ประเภทพลงังานทดแทน 2) โครงการสนบัสนุนกิจกรรมลด
ก๊าซเรือนกระจก (Low Emission SupportScheme: LESS) 3) การประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินท ์

โรงไฟฟ้าราชบุรี 

 • รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ  Zero Accident Campaign 2019  ระดบัทองแดง ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จาก
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 • รางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ประจ าปี 2562 ระดบัประเทศ ประเภทรางวลัเกียรติบตัร (ทอง) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 จากกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน 

 • รางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) ประเภทความ
รับผิดชอบต่อสงัคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 • รางวลัสถานประกอบการท่ีส่งเสริมใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ประจ าปี 2562 
(CSR-DIW Continuous 2019) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 • รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานท่ีมีผลงานดา้น CSR เป็นเลิศ ประจ าปี 2562 จาก
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 13 

 

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท  
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1.2 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่   

บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทัฯ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 และผูล้งทุนทัว่ไป คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55   

กฟผ.  เป็นรัฐวสิาหกิจดา้นกิจการพลงังานภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั 
ท่ีด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต จดัใหไ้ดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าในประเทศและประเทศใกลเ้คียง และธุรกิจอ่ืน 
ท่ีรวมถึงการลงทุนกบับุคคลอ่ืนเพ่ือด าเนินกิจการดงักล่าวภายใตพ้ระราชบญัญติั กฟผ. โดยมีบริษทัในเครือจ านวน 5 บริษทั 
ดงัน้ี 

  ท่ีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย           

บริษทัในกลุ่มธุรกิจท่ี กฟผ. เขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นและมีลกัษณะธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกนักบับริษทัฯ ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  จึงท าใหใ้นบางคร้ังเกิดภาวะการแข่งขนักนัเองในการเขา้ร่วม
พฒันาโครงการของกลุ่มธุรกิจ ตวัอยา่งเช่น กรณีการเขา้ร่วมประมูลไอพีพี เม่ือตน้ปี 2556 เป็นตน้ ท าให้ กฟผ. ปรับเปล่ียน
ทิศทางในอนาคตโดยใหมี้นโยบายท่ีจะใหบ้ริษทัท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนัผนึกพลงัร่วมกนัในการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ 
ในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมพลงังานได ้  

ท่ีผา่นมา กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการในบริษทัในเครือตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้นๆ  โดยท่ี
บริษทัเหล่านั้นสามารถก าหนดนโยบาย บริหารจดัการการด าเนินธุรกิจ และการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษทัไดต้าม
ความเหมาะสม ส าหรับบริษทัฯ กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของบริษทัฯ จ านวน 6 คน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 
12 คน  นอกเหนือจากการเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ร้อยละ 45 ของบริษทัฯ แลว้ กฟผ. ยงัเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯ ภายใต้
เง่ือนไขการด าเนินธุรกิจปกติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนท่ีขายไฟฟ้า
ในประเภทเช้ือเพลิงการผลิตชนิดเดียวกนั และขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ในช่วงเวลาเดียวกนั ส าหรับขอ้ตกลงและ
สัญญาต่างๆ ท่ีกระท าร่วมกันในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และ กฟผ. ได้แก่ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญา
ใหบ้ริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ระหวา่งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. และสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเขา้ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาของบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวถือเป็นการด าเนินธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ  และ กฟผ. ยงัมีความร่วมมือและเจตจ านงในการผนึกก าลงักนัเพ่ือด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งส่งเสริม รักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือขบัเคล่ือนการเติบโตสู่องคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนืเป็นส าคญั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี    
7 มีนาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 14,500 ลา้นบาท มีสถานะเป็นบริษทัมหาชน และไดร้ะดมทุนดว้ยการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนทัว่ไป พร้อมทั้งน าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2543 ใน
ช่ือหลกัทรัพย ์“RATCH”  บริษทัฯ มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 72 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี
จงัหวดันนทบุรี 

บริษทัฯ เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)”  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2562 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และการขยายธุรกิจครอบคลุมการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานและธุรกิจอ่ืน นอกเหนือจากธุรกิจหลกั คือ การผลิตไฟฟ้าและพลงังาน 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจในลกัษณะบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) ดว้ยการลงทุนถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วมทุนท่ีประกอบธุรกิจดา้นการผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ครอบคลุมพ้ืนท่ี
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ โครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
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1. ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

เป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนั
บริษทัฯ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ารวมก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น 8,655.07 เมกะวตัต ์จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกั 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทน้ีในประเทศและต่างประเทศ รวม 14 โครงการ มีก าลงัการ
ผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 7,495.54 เมกะวตัต์ โครงการส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า มีเพียงโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า 

ในจ านวน 14 โครงการ มี 11 โครงการท่ีเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมก าลงัการผลิต
ติดตั้งตามการถือหุ้น 7,159.19 เมกะวตัต ์ในปี 2562 มีโรงไฟฟ้า 2 แห่งเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าเบิกไพร 
โคเจนเนอเรชัน่ ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัราชบุรี และโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ านอ้ย ใน สปป. ลาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ขา้
ซ้ือกิจการ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ราช โคเจนเนอเรชัน่จากบริษทันวนครการไฟฟ้า จ ากดั และไดเ้ขา้บริหารกิจการเม่ือ
เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา ซ่ึงโรงไฟฟ้าแห่งน้ีไดเ้ดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้างและพฒันาอีก 2 โครงการ ไดแ้ก่ โรงผลิตไฟฟ้า 
นวนครส่วนขยาย ก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุน้ 23.99 เมกะวตัต ์คาดวา่จะแลว้เสร็จและสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
ได ้ในปี 2563 และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จ านวน 2 ชุด ก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นรวม 714 เมกะวตัต์
คาดวา่จะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2567 และ 2568 ตามล าดบั 

ส าหรับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวม 9
โครงการ ซ่ึงทุกโครงการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นรวม 5,779 เมกะวตัต์ ทั้ งน้ี 
โรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี ยกเวน้โรงผลิตไฟฟ้านวนครและโครงการส่วนขยาย และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม ราช โคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี จึงท าใหโ้ครงการของบริษทัฯ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีช่วย
เสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้าและตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวนัตกและภาคใตต้อนบน
ของประเทศ 
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ในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ มีจ านวน 5 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นรวม
1,481 เมกะวตัต ์โดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 3 แห่ง ตั้งอยูใ่นออสเตรเลีย และ 1 แห่งในอินโดนีเซีย 
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 แห่ง ตั้งอยูใ่น สปป. ลาว 
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1.2 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการลงทุนโครงการพลงังานทดแทน เพ่ือตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพฒันา
พลงังานทดแทนของภาครัฐ ตลอดจนมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทั้งน้ี บริษทัฯ
ไดมุ่้งเนน้การลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานน ้ า พลงังานลม และพลงังานชีวมวล ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 24 โครงการ มีก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น
รวม 1,045 เมกะวตัต์ หากรวมก าลงัการผลิตจากโครงการพลงังานน ้ าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าลาว จ ากดัท่ีบริษทัฯ ลงทุน
ทางออ้มผา่นตลาดหลกัทรัพยล์าว และโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ในจีน บริษทัฯ จะรับรู้ก าลงัการผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น
รวม 1,396 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ14.8 ของก าลงัการผลิตติดตั้งท่ีบริษทัฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 

ในประเทศไทย บริษทัฯ มีการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนรวม 14 โครงการ ก าลงัการผลิตติดตั้ง
ตามสัดส่วนการลงทุนรวม 75 เมกะวตัต ์จ าแนกเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซลาร์ตา้ จ านวน 8 โครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ จ านวน 3 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 2 โครงการคือ 
โครงการหว้ยบง 2 และหว้ยบง 3 และโครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวลสงขลา อีก 1 โครงการ 

ในต่างประเทศ บริษทัฯ มีการลงทุนแลว้จ านวน 11 โครงการ (รวมโครงการพลงังานนิวเคลียร์) มีก าลงัการ
ผลิตติดตั้ งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,206 เมกะวตัต์ ในจ านวนน้ีเป็นโครงการพลังงานลม 6 โครงการ ตั้ งอยู่ใน
ออสเตรเลีย โครงการพลงังานน ้ า 3 โครงการ ตั้งอยูใ่น สปป. ลาว 2 โครงการ และในอินโดนีเซีย 1 โครงการ โครงการ
พลงังานแสงอาทิตย ์1 โครงการในออสเตรเลีย และโครงการพลงังานนิวเคลียร์ 1 โครงการในจีน 

 
 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 19 

 

 
 

2. ธุรกจิระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนสู่ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตใหม้ัน่คงและยัง่ยนืโดย
มุ่งเนน้ธุรกิจท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและตอบสนองวถีิการด าเนินชีวติของสงัคมยคุใหม่ ปัจจุบนับริษทัฯ 
ไดร่้วมลงทุนในโครงการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

บริษัททีล่งทุน ทีต่ั้ง สัดส่วนถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

เงนิทีล่งทุน 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั อีสเทิร์น บางกอก      
โมโนเรล จ ากดั 

ไทย 10 1,200.00 ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา 
พร้อมระบบเคร่ืองกลและไฟฟ้า 
รวมทั้งงานให้บริการการจดัการเดิน
รถและบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 

บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก 
โมโนเรล จ ากดั 

ไทย 10 1,180.00 ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา 
พร้อมระบบเคร่ืองกลและไฟฟ้า  
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บริษัททีล่งทุน ทีต่ั้ง สัดส่วนถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

เงนิทีล่งทุน 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก 
โมโนเรล จ ากดั (ต่อ) 

   รวมทั้งงานให้บริการการจดัการเดิน
รถและบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพ ูช่วงแคราย-มีนบุรี 

บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท 
จ ากดั 

ไทย 51 0.51 ติดตั้งเครือข่ายส่ือสารใยแกว้น าแสง
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากดั ไทย 35 180.02 ติ ด ตั้ ง แ ล ะ พั ฒ น า โ ค ร ง ข่ า ย
โทรคมนาคมและธุรกิจเก่ียวเน่ือง
เพื่อใหบ้ริการ Internet of Things 

บริษทั เอเชีย น ้ าประปา จ ากดั สปป. ลาว 40 179.11 ผ ลิ ต น ้ า ป ร ะ ป า จ า ห น่ า ย แ ก่
รัฐวิสาหกิจน ้ าประปานครหลวง
เวยีงจนัทน์ 

 

3. ธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัการผลติไฟฟ้าและพลงังาน 

บริษทัฯ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตไฟฟ้าและพลงังาน เพ่ือสร้างมูลค่ากิจการเพ่ิมข้ึน
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจต่างๆ ดงัน้ี 

ธุรกจิ บริษัท ทีต่ั้ง สัดส่วน 
ลงทุน 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริการงานเดินเคร่ือง
และบ ารุงรักษา 

บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลค 
ทริคเซอร์วสิ จ ากดั 

ไทย 50 ใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุง 
รักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ก าลงั
การผลิตติดตั้ง 1,490 เมกะวตัต ์
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัราชบุรี 

บริการซ่อมอุปกรณ์
กงัหนัก๊าซ 

บริษทั อีแกท ไดมอนด ์
เซอร์วสิจ ากดั 

ไทย 10 ใหบ้ริการซ่อมอุปกรณ์กงัหนัก๊าซ
ของโรงไฟฟ้า 

บริการจดัหาบุคลากร
ดา้นเทคนิคโรงไฟฟ้า 

บริษทั ราช-ลาว เซอร์ว ิส 
จ ากดั 

สปป. ลาว 99.99 ใหบ้ริการจดัหาบุคลากรดา้นเทคนิค
ใหก้บัโรงไฟฟ้าใน สปป. ลาว 

เหมืองถ่านหิน บริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั สปป. ลาว 37.5 ใหบ้ริการจดัหาเช้ือเพลิงใหแ้ก่ 
บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ ากดั 
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ธุรกจิ บริษัท ทีต่ั้ง สัดส่วน 
ลงทุน 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

จดัหาเช้ือเพลิงชีวมวล บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล 
จ ากดั 

ไทย 40 ใหบ้ริการจดัหาเช้ือเพลิงใหแ้ก่ 
บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั 

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ EDL-Generation Public 

Company 
สปป. ลาว 10.11 ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยล์าวผา่น

บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ราช-ลาว 
เซอร์วสิ จ ากดั และ บริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่แนล  (สิงคโปร์)    
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า  

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยขายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี 
โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment: AP) 

รายไดค้่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ก าหนดข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายคงท่ีในการด าเนินการ เช่น 
ค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัความ
พร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามท่ี กฟผ.ก าหนด 

 2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 

   รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้าจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้าและส่งเขา้ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมี
ส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ 

1) ค่าเช้ือเพลิง (Fuel Payment) 

2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบ ารุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 

3. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ (Finance Lease) 

รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน คือ รายไดค้่าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกูเ้งินและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
โดยบนัทึกบญัชีตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นไปตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4) 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดรั้บรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากบริษทั ราชโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
ประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) โดยขายกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 
ปี ขณะท่ีไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอน ้ าจะถูกจ าหน่ายให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรม โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานของโรงไฟฟ้าราช  
โคเจนเนอเรชัน่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คือ 
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1. ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุมเงินลงทุนทั้ งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบ ารุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity 
Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ตามท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลกั 
ไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง 

3. ค่าการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Saving: FS) ไดรั้บส าหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงใน
แต่ละเดือนในอตัราการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

4. ค่าพลงัไฟฟ้าและค่าไอน ้ าท่ีขายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากบริษทัราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RAC) 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีรายไดห้ลกัจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว ส าหรับ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ประกอบดว้ย 

1. ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุมเงินลงทุนทั้ งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual CapacityAvailability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามท่ีก าหนด
ในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

2.  ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลกั 
ไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง และค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบ ารุงรักษาเป็นตน้ 

ส าหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC ค านวณโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้
คูณกบัราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต 

  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีลงทุนร่วมกบัผูล้งทุน
รายอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

 ธุรกจิผลติไฟฟ้า ได้แก่ 

  1. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ (สิงคโปร์) จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 40 มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าค่าพลงังานไฟฟ้าและรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายได้
พ้ืนฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3 ได้
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. แลว้ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และ
วนัท่ี 2 มีนาคม 2559 ตามล าดบั 

  2. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีอลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือ
หุน้ร้อยละ 25 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม2 ชุด โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือค่า
ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐานของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
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  3. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 40 มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ชุดท่ี 1 และ 2 ได้เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี          
1 พฤศจิกายน 2557 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ตามล าดบั 

  4. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั โดยบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือ
หุน้ร้อยละ 40 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร โดยมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration 
กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 

  5. บริษทั เบิกไพร โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

  6. บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าน ้ างึม 2 ท่ี สปป.ลาว โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอายุ 25 ปีนบัแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยก์บั กฟผ.
โดยด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าคร้ังแรก (Initial Operation Date) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 

  7. Fareast Renewable Development PTE. LTD. (FRD) โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล          
คอร์ปอเรชัน่ (สิงคโปร์) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษทั FRD ถือหุ้นร้อยละ 53.21 ใน
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า Asahan-1 มีขนาดก าลงัการผลิต 180 เมกะวตัต ์ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าอาซาฮาน จงัหวดัสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2554 และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 30 ปี ถึงวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2583 กบัการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  8. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ด านินการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังน ้ าตั้ งอยู่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจ าปาสัก ใน สปป.ลาว และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 27 ปีกับ กฟผ. 
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

  9. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จ ากดั (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3) และบริษทั เค. อาร์. ทู จ ากัด 
(โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 20 ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม มีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กกบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนนัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
จ านวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ 
จ ากดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

  10. บริษทั โซลาร์ตา้ จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อย
ละ 49 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์8 แห่งมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส าหรับ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และไดรั้บเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (สกพ.) จ านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 

  11. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั บริษทั โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7) จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ด าเนินการผลิตไฟฟ้า
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จากพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั กฟภ. และไดรั้บ
เงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จ านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จ ากดั คืออตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft 
ขายส่งเฉล่ีย 

  12. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือ
หุ้นร้อยละ 40 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มี
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั (รวม 20 ปี) ได้
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

 ธุรกจิเกีย่วเน่ือง ได้แก่ 

  1. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานใหบ้ริการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโดยมีสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14 ปีใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 

  2. บริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ (สิงคโปร์) จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 37.5  มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายถ่านหินใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน  
หงสา 

 ธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ 

  บริษทั เอเชีย น ้ าประปา จ ากดั โดยบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้
ร้อยละ 40 มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาใหก้บัรัฐวสิาหกิจน ้ าประปานครหลวงเวยีงจนัทน์ ในสปป.ลาว
ระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี ก าลงัการผลิตระยะท่ี 1 จ านวน 24,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2560 – 2562  
การถอืหุน้

ด ำเนนิกำรโดย ของบรษัิท

รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ

รายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 99.99 31,901.76 73.81 33,951.59 75.30 35,625.78 76.69

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั * 100.00 2,990.26 6.92 2,181.65 4.84 2,323.86 5.00

บริษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 99.97 495.38 1.15 - - - - 

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 99.99 53.71 0.12 50.90 0.11 50.88 0.11

รายได้ตามสญัญาเช่าการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 99.99 2,923.23 6.76 3,335.81 7.40 3,995.45 8.60

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 40.00 2,623.52 6.07 3,120.02 6.92 2,073.43 4.46

  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บริษัท พูไฟมายน่ิง จ ากดั 37.50 285.77 0.66 198.16 0.44 154.65 0.33

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 40.00 208.78 0.48 241.41 0.54 243.10 0.52

บริษัท โซลาร์ต้า จ ากดั 49.00 197.83 0.46 189.64 0.42 196.21 0.42

บริษัท เซาทอ์สีท ์เอเชีย เอนเนอร์จ ีจ ากดั 33.33 180.60 0.42 398.56 0.88 240.35 0.52

Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 50.00 158.45 0.37 15.59 0.03 - - 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 25.00 82.82 0.19 181.71 0.40 332.21 0.72

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 40.00 67.21 0.16 166.26 0.37 128.64 0.28

บริษัท  เบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 35.00 62.66 0.14 0.61 - (31.41) (0.07) 

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ ากดั 40.00 39.09 0.09 34.06 0.08 26.92 0.06

Perth Power Partnership (Kwinana) 30.00 34.91 0.08 42.69 0.09 57.48 0.12

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั 40.00 34.61 0.08 29.51 0.07 27.54 0.06

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 40.00 33.49 0.08 30.34 0.07 27.90 0.06

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั 40.00 31.56 0.07 28.59 0.06 25.81 0.05

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ ากดั 20.00 29.44 0.07 (14.39) (0.03) 108.58 0.23

บริษัท เค.อาร์.ทู  จ ากดั 20.00 24.20 0.05 3.05 0.01 80.36 0.17

บริษัท ชูบุราชบุรี อเีลคทริคเซอร์วิส จ ากดั 50.00 18.94 0.04 16.85 0.04 28.94 0.06

บริษัท เอเชีย น า้ประปา จ ากดั 40.00 0.38 - - - - - 

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ ากดั 40.00 (0.01) - (0.01) - (0.02) - 

บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน า้น้อย   จ ากดั 25.00 (272.30) (0.63) (5.74) (0.01) (121.02) (0.26)

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

PT Medco Ratch Power Riau 49.00 163.00 0.38 58.56 0.13 (10.46) (0.02) 

บริษัท สมาร์ท อนิฟราเนท จ ากดั 51.00 (0.10) - - - - - 

บริษัท ติงส ์ออน เนต็ จ ากดั 35.00 (2.26) (0.01) - - - - 

Yandin WF Holding Pty Ltd 70.00 (34.21) (0.08) - - - - 

บริษัท อาร์ไอซีไอ อนิเตอร์เนช่ันแนล อนิเวสต์เมนต์ จ ากดั (จ าหน่ายปี 2560) 60.00 - - - - 3.85 0.01

บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (จ าหน่ายปี 2560) 60.00 - - - - 2.34 0.01

รายได้ค่าบริการการจดัการ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 244.24 0.57 238.88 0.53 244.66 0.53

ดอกเบี้ยรับ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 89.38 0.21 85.70 0.19 109.39 0.24

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 99.99 60.78 0.14 25.87 0.06 15.12 0.03

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั * 100.00 29.83 0.07 27.83 0.06 34.27 0.07

บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 100.00 20.32 0.05 70.38 0.16 4.48 0.01

บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 99.99 2.77 0.01 2.38 0.01 2.49 0.01

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 99.99 2.17 0.01 0.97 - - - 

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ ากดั 99.99 0.20 - 0.20 - 0.14 - 

บริษัท ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั 99.99 0.03 - 0.04 - 0.04 - 

บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 100.00 0.02 - 0.02 - 0.02 - 

บริษัท ราช โอแอนด์เอม็ จ ากดั 99.99 0.01 - 0.01 - 0.01 - 

บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ ง จ ากดั 99.99 0.01 - - - - - 

เงินปันผลรับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 99.99 55.59 0.13 104.16 0.23 105.47 0.23

บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 100.00 44.40 0.10 82.62 0.18 83.43 0.18

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 0.89 - - - - - 

รายได้อื่น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 99.99 45.94 0.11 57.20 0.13 153.39 0.33

บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 100.00 11.07 0.03 - - - - 

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 8.44 0.02 0.91 - 3.04 0.01

บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ ากดั 99.99 0.73 - 0.40 - 0.45 - 

บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 100.00 0.31 - - - - - 

บริษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 99.97 0.30 - - - - - 

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั * 100.00 - - 130.55 0.29 108.61 0.23

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 269.92 0.62 - - - - 

รวม 43,220.07 100.00 45,083.54 100.00 46,456.57 100.00

หมายเหตุ :   *    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ เพ่ิมสดัส่วนการถอืหุ้นใน บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100

ประเภทของรำยได้ 2561 25602562

รายได ้
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สิทธิประโยชน์จากการลงทุน   

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้าราชบุรี IPP 25 ปี อ.เมือง จ.ราชบุรี เคร่ืองท่ี 1-2:  วนัท่ี 31 ตุลาคม 2543
ชุดท่ี 1-2: วนัท่ี 18 เมษายน 2545 
ชุดท่ี 3: วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2545 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

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

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ IPP 25 ปี  อ.เมือง จ.ราชบุรี ชุดท่ี 1: 1 มีนาคม 2551 
ชุดท่ี 2: 1 มิถุนายน 2551 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์              
บริษทั โซลาร์ต้า จ ากดั 

      

 โครงการไทรใหญ่ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรทอง VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรสะพาน 1 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สองพ่ีน้อง 
จ.สุพรรณบุรี 

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

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สองพ่ีน้อง 
จ.สุพรรณบุรี 

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

 โครงการไทรตาโต้ง VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สองพ่ีน้อง 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรประปา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 

http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(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)13 

อ.ไทรเสนา 
จ.อยธุยา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.โชคชยั 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์  โคเจนเนอเรช่ัน 
ชุดที่ 1 และ 2 

SPP 25 ปี  อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

ชุดท่ี 1: วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 
ชุดท่ี 2: วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

VSPP 20 ปี อ.จะนะ 
จ.สงขลา 

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

โรงไฟฟ้านวนคร 
 

SPP 25 ปี  เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

 

http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน SPP 25 ปี อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 1 มิถุนายน 2562 8 ปี นบัจากวนั COD  -ไม่มี- 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
ราช โคเจนเนอเรช่ัน 

SPP 25 ปี จงัหวดัปทุมธานี 31 ตุลาคม 2556 8 ปี นบัจากวนั COD  -ไม่มี- 

2)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

โรงไฟฟ้าพลังน า้-น า้งมึ  IPP 27 ปี 
(IOD+COD) 

ล าน ้างึม เหนืออ่างเก็บ
น ้าเข่ือนน ้างึม 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 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าของ RATCH-Australia 
Corporation Limited 

      

 Townsville Power Plant SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2568 North Queensland, 
Australia 

ปี 2542 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Kemerton Power Plant SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2573 West Australia, 
Australia 

ปี 2548 -ไม่มี- -ไม่มี- 

http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
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โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

 BP Kwinana Power Plant  SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2564 West Australia, 
Australia 

ปี 2539 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Windy Hill Wind Power Plant SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2561 Queensland, 
Australia 

ปี 2543 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

 Starfish Hill Wind Power 
Plant 

SPP Power Pool South Australia, 
Australia 

ปี 2546 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Mount Emerald Wind Power 
Plant 

SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2573 Queensland, 
Australia 

ปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Collinsville Solar PV Power 
Plant 

SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2574 Queensland, 
Australia 

ปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้า Asahan -1 SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2583 Nort Sumatra, 
Indonesia 

ปี 2554 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
หมายเหตุ IOD (Initial Operation Date) =  ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเบ้ืองตน้เขา้ระบบ 
 COD (Commercial Operation Date) = ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
http://thaienergy.wordpress.com/2008/01/15/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9F/
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

การจ าหน่ายไฟฟ้า  

บริษทัฯ จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แต่เพียงรายเดียวตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. 
โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะถูกยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าโดยหมอ้แปลงไฟฟ้า และผ่านไปยงัลานไกไฟฟ้า 
(Switchyard) และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์และ 230 กิโลโวลต ์ของ  กฟผ. และกระแสไฟฟ้าดงักล่าวจะถูกส่งจาก
ระบบของ กฟผ.ไปสู่ระบบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ต่อไป 

ผู้ผลติไฟฟ้าและสัดส่วนก าลงัการผลติในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของกฟผ. ปี 2562  เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 อยูท่ี่ระดบั 
30,853.20 เมกะวตัต์ สูงกว่าพลงัไฟฟ้าสูงสุดของปี 2561 ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 28,338.10 เมกะวตัต์ คิดเป็นร้อยละ 8.88 หรือ 
2,515.10  เมกะวตัต ์ 

ดา้นก าลงัผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ เดือนธนัวาคม 2562  มีก าลงัผลิตรวมของระบบทั้งส้ิน 45,297 เมกะวตัต ์
เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 43,373 เมกะวตัต ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.44 หรือ 1,924 เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็นสัดส่วนก าลงัการผลิต
จาก กฟผ. เท่ากบั 15,129.58 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 33.40) รองลงมา ไดแ้ก่ ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่เท่ากบั 14,948.50  
เมกะวตัต ์(ร้อยละ 33.00) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็เท่ากบั 9,498.32 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 20.97) และซ้ือจากประเทศเพ่ือน
บา้นเท่ากบั 5,720.60 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 12.63) ตามล าดบั  
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ตารางสดัส่วนก าลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2562 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)* 3,481.00  7.68  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั 930.00  2.05  

      - บริษทั ไตรเอนเนอร์จี จ  ากดั 700.00  1.55  

      - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 700.00  1.55  

      - บริษทั โกลว ์ไอพีพี จ  ากดั 713.00  1.57  

      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด ์อิเล็คตริค จ ากดั 350.00  0.77  

      - บริษทั บีแอลซีพี  เพาเวอร์ จ  ากดั 1,346.50  2.97  

      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 1,468.00  3.24  

      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั 1,400.00  3.09  

      - บริษทั เก็คโค-่วนั จ  ากดั 660.00  1.46  

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็เอส จ ากดั 1,600.00  3.53        

บริษั

ท 

กลัฟ์ 

เจพี 

ยทีู 

จ  ากั

ด 

      - บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จ  ากดั 1,600.00 

.00.00 

 3.53  

      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  9,498.32  20.97  

รวมก าลงัการผลติที่รับซ้ือในประเทศ 24,446.82  53.97  

รวมก าลงัการผลติที่รับซ้ือต่างประเทศ 5,720.60  12.63  

รวมก าลงัการผลติของ กฟผ. 15,129.58  33.40  

รวมทั้งส้ิน 45,297.00  100.00  

หมายเหตุ  * บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีก าลงัผลิตติดตั้งรวม 3,645 เมกะวตัต ์โดยมีก าลงัการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  (Dependable 
Contracted Capacity) ท่ีขายให้กบั กฟผ. เท่ากบั 3,481 เมกะวตัต ์    

 ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย        

  บริษทัฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนในธุรกิจหลกัคือ ผลิตไฟฟ้า และธุรกิจระบบสาธารณูปโภค ทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือสร้างฐานธุรกิจของบริษทัฯใหมี้ความมัน่คงและแขง็แกร่ง ส าหรับพลงังานไฟฟ้าและ
ระบบสาธารณูปโภค ถือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและการด าเนินชีวติของประชาชน รัฐบาลของทุกประเทศ
จึงตอ้งวางแผนด าเนินการอยา่งรอบคอบ กอปรกบัการลงทุนโครงการเหล่าน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง จึงมีการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มาลงทุน จากศกัยภาพทั้งทางดา้นการเงิน และเทคโนโลย ี อีกทั้งยงัเป็นการลดภาระหน้ีของรัฐบาลดว้ย จึง
เป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพอยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมน้ียงัมีปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั
ทั้งปัจจุบนัและในอนาคตซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ การขยายตวัทางเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า รวมทั้งการ
ลงทุนพฒันาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จากรายงานการวเิคราะห์แนวโนม้เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียของธนาคารพฒันา
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาในเอเชีย 45 ประเทศจะ
เติบโต ร้อยละ 5.5 ในปี 2563 เน่ืองจากความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา แนวโนม้การเติบโตของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้าดวา่จะขยายตวัร้อยละ 4.7 ส่วนเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแลว้และเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของ
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ประเทศก าลงัพฒันาในเอเชีย ไดแ้ก่ จีน อินเดีย เกาหลี และไทย ปรับตวัลดลง ส าหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 2.8 

นอกจากน้ี ความเปล่ียนแปลงจากกระแสโลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี
ไดรั้บ การพฒันาอยา่งกา้วกระโดดก่อใหเ้กิดนวตักรรมอยา่งพลิกผนั ดงันั้น การปรับนโยบายดา้นพลงังานจึงตอ้งสอดคลอ้ง
กบัตน้ทุนและความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนจริง รวมถึงการตอบสนองต่อรูปแบบการใชพ้ลงังานท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงจะสะทอ้น
ถึงความสามารถในการปรับตวัและการอยูร่อดภายใตค้วามเปล่ียนแปลงในอนาคต ส าหรับประเทศไทย 

รัฐบาลไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมายการพฒันาประเทศในภาพรวม คือ 
ประเทศชาติ มัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สงัคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยนื 
ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

• ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นความมัน่คง 

• ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นความสามารถในการแข่งขนั 

• ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นการพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

• ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ทั้งน้ียทุธศาสตร์ท่ี 2 และ 5 เก่ียวขอ้งกบัดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยเนน้การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทลั เพ่ือเอ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ในอนาคต ขณะเดียวกนัก็เนน้การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยนอ้มน าศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 3 ประการ คือ มีความพอประมาณ มี
เหตผุล และภูมิคุม้กนั 

ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติยงัมีแผนแม่บทท่ีเป็นกรอบในการน าไปปฏิบติั รวม 23 ฉบบั ซ่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ คือ แผนแม่บทท่ี 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 แผนยอ่ย คือ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังาน โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทลัและ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยมุ่งเนน้การขยายขีดความสามารถ พฒันาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ พลงังาน ดิจิทลั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ เพ่ือยกระดบัผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการลดตน้ทุนการผลิตและบริการใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล
สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงกบัอนุภูมิภาคและภูมิภาคอยา่งเป็นระบบ รวมถึงพฒันาระบบการบริหารจดัการใหส้ามารถ
รองรับการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติและปรับตวัไดท้นักบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนอนาคตแผนงาน
ส าคญัในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เช่น แผนการปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง แผนงานพฒันาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะท่ี 1  จากแผนแม่บทดงักล่าว กระทรวงพลงังานไดก้ าหนดนโยบายพลงังานเพื่อ
ทุกคน (Energy for All) โดยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงพลงังานและใชพ้ลงังานในการเพ่ิมรายได ้ ยกระดบัคุณภาพชีวติ 
และเกิดการพฒันาเศรษฐกิจทั้งในระดบัมหภาคและระดบัฐานราก สาระส าคญัของนโยบายพลงังานเพ่ือทุกคน สรุปไดด้งัน้ี 
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  นอกจากน้ี กระทรวงพลงังานยงัไดจ้ดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-
2580 (PDP 2018) เป็นแผนหลกัในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน แผนดงักล่าวน้ีไดป้รับใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการใช ้และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีา้นการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และ
แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) โดยมีการพิจารณาการพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใช้
ไฟฟ้าและศกัยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากน้ียงัไดค้  านึงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า 
ความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้า เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการระบบไฟฟ้าเกิดความคุม้ค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือ
เพ่ิมการแข่งขนัภายใตก้ารก ากบัดูแลใหมี้ประสิทธิภาพและระบบไฟฟ้ามีความมัน่คงสูงสุด 

  แผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) จะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ในระบบ 3 การไฟฟ้าในปลายปี 2580 รวมสุทธิ 77,211 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย ก าลงัการผลิตไฟฟ้าปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2560 
เท่ากบั 46,090 เมกะวตัต ์ โดยเป็นก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวตัต ์ และมีการปลดก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายใุนช่วงปี 2561-2580 จ านวน 25,310 เมกะวตัต ์

  ก าลงัการผลติไฟฟ้าช่วงปี 2561-2580 

  • ก าลงัการผลิตไฟฟ้า ณ ธนัวาคม 2560 = 46,090 เมกะวตัต ์

  • ก าลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561-2580 = 56,431 เมกะวตัต ์

  • ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561-2580 = 25,310 เมกะวตัต ์

  • รวมก าลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน ณ ส้ินปี 2580 = 77,211 เมกะวตัต ์

  ส าหรับก าลงัการผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561-2580 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดงัน้ี 

  • โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน 20,766 เมกะวตัต ์
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  • โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแบบสูบกลบั 500 เมกะวตัต ์

  • โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 2,112 เมกะวตัต ์

  • โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 13,156 เมกะวตัต ์

  • โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต ์1,740 เมกะวตัต ์

  • ซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศ 5,857 เมกะวตัต ์

  • โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน 8,300 เมกะวตัต ์

  • มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 4,000 เมกะวตัต ์

  ณ ส้ินปี 2562 ก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยูท่ี่ 45,297 เมกะวตัต ์ แบ่งเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ของ กฟผ. 15,129.58 เมกะวตัต ์ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 14,948.50 เมกะวตัต ์ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 9,498.32       
เมกะวตัต ์ การน าเขา้จากต่างประเทศ 5,720.60 เมกะวตัต ์ ส าหรับก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนอยูท่ี่ 3,054.18   
เมกะวตัต ์ทั้งน้ี ค่าการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้าในปี 2580 อยูท่ี่ 53,997 เมกะวตัต ์ขณะท่ี
ก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม ณ ปี 2580 อยูท่ี่ 77,211 เมกะวตัต ์ 

  แนวทางนโยบายดงักล่าวสะทอ้นถึงทิศทางอุตสาหกรรมพลงังานในประเทศท่ีมีทั้งโอกาสและขอ้จ ากดั
ในการขยายการลงทุนของบริษทัฯ ในปัจจุบนัและอนาคต 

2.  การเปลีย่นสู่ยุคดจิทิลั ก าลงัมีผลต่อวถีิชีวติและสงัคมรวมถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงขบัเคล่ือน
จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเช่น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud) การวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงลึก (Data Analytics)
การเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือกบัอุปกรณ์ต่างๆ การพฒันาเทคโนโลย ีBlockchain เป็นตน้ แนวโนม้การเปล่ียนเป็นดิจิทลัมีผล
ท าใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานธุรกิจตา่งๆ เปล่ียนแปลงแตกต่างกนัไป และน าไปสู่แนวคิดธุรกิจใหม่ และรูปแบบการท าธุรกิจ
แบบร่วมมือกนัของภาคธุรกิจ (Collaboration) มากข้ึน เช่น ระบบพลงังานไฟฟ้าแบบกระจายศูนยแ์ละการใชดิ้จิทลัเขา้มา
ช่วยพฒันาดา้นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและการอนุรักษพ์ลงังานมากข้ึน โดยควบรวมเทคโนโลยดิีจิทลักบัเทคโนโลย ี
ดา้นพลงังานเพื่อใหทุ้กคนสามารถบริหารจดัการพลงังานดว้ยตนเอง 

แนวโนม้ดงักล่าวท าใหไ้ฟฟ้ากลายเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ทั้งภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และบา้นอยูอ่าศยั โดยมีการคาดการณ์การใชไ้ฟฟ้าทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนสองเท่าในปี 2593 

3. ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีแนวโนม้รุนแรง มีความถ่ี
และขยายขอบเขตผลกระทบมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการผลกัดนัการจดัการลดก๊าซเรือนกระจกและการใชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งเกิดแนวคิดใหม่ๆ เช่น สงัคมคาร์บอน สงัคมสีเขียว ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน เป็นตน้ประเดน็
ดงักล่าวน้ี นานาชาติไดใ้หค้วามส าคญัและสนใจมากข้ึน เห็นไดช้ดัจากการผลกัดนัการพฒันาพลงังานทดแทนเพ่ือลดการใช้
เช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึนเช่นเดียวกบัประเทศไทย ตามแผนการพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ได้
มีการปรับเพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนถึง 20,766 เมกะวตัตใ์นปี 2580 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดแ้สดงเจตจ านงร่วมลดก๊าซเรือนกระจกตามอนุสญัญาสหประชาชาติ วา่ดว้ย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซ่ึงก าหนด
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น 2 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ 1) เจตจ านงการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 โดย
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เทียบเคียงกบักรณีปกติ (Business as Usual: BAU) เฉพาะในภาคพลงังาน และคมนาคมขนส่ง 2) การด าเนินงานดา้นการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลงัปี 2563 (ค.ศ. 2020) (NationallyDetermined Contribution: NCD) ปี 2563-2573 (ค.ศ. 
2020–2030) ซ่ึงขอ้เสนอการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายหลงัปี 2563 (ค.ศ. 2020) ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) โดยเทียบเคียงกบักรณีปกติ (BAU) 
โดยสาขาพลงังานและคมนาคมขนส่งไดจ้ดัท าเป้าหมายพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก และการอนุรักษ์
พลงังาน รวมทั้งเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งลดลงและลดสดัส่วนการใชพ้ลงังานในภาค
การขนส่งต่อการใชพ้ลงังานทั้งประเทศ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังานทดแทนยานยนตไ์ฟฟ้า รวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยแีบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพและมีราคาท่ีเขา้   
ถึงได ้

4.  เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน องคก์ารสหประชาชาติไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ภายในปี 2573 รวม 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายดา้นพลงังานเป็นเป้าหมายท่ี 7 การสร้าง
หลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ้ เช่ือถือได ้ และยัง่ยนื ทั้งน้ี ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติไดร่้วมรับรองวาระการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติ เม่ือปี 2558 โดยตั้ง
เป้าใหเ้พ่ิมสดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ลดความเขม้ขน้การใชพ้ลงั 
งาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 หรือเท่ากบั 5.98 ktoe/พนัลา้นบาท ภายในปี 2579 เม่ือ เทียบกบัปีฐาน (2553) 
(ปัจจุบนัอยูท่ี่ 7.87 ktoe/พนัลา้นบาท) 

5. ปัจจยัด้านกฎระเบียบ ภาครัฐในหลายประเทศไดมี้การพฒันา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการ
ก ากบัดูแลกิจการพลงังาน รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยส่งเสริมการแข่งขนัและก าหนดเง่ือนไขใหส้อดคลอ้งกบัเทค
โนโลยท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานดว้ย ซ่ึงจะกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรมมากข้ึน เน่ืองจาก
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและการผลิตไฟฟ้าตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมาก หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยไดป้รับบทบาท
ภารกิจของภาครัฐทั้งดา้นนโยบายและการก ากบัดูแล โดยมีการสนบัสนุนภาคเอกชนใหมี้ส่วนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(Public Private Partnership: PPP) เพ่ือใหแ้ผนงานขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระหน้ีสาธารณะของ
ภาครัฐดว้ย ส าหรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยมีลกัษณะแบบรวมศูนย ์ โดยเป็นระบบผูซ้ื้อรายเดียว (Enhanced Single 
Buyer) อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายดา้นไฟฟ้า
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการไฟฟ้า โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น
ผูรั้บซ้ือไฟฟ้ารายเดียว และส่งไฟฟ้าต่อใหแ้ก่ฝ่ายจ าหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในต่างประเทศ 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงเป็นเป้าหมายการลงทุนของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและส่งเสริม
การใชพ้ลงังานทดแทนผลิตไฟฟ้าแทนพลงังานฟอสซิลมากข้ึน ทั้งน้ีก็เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน 
แปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสร้างผลกระทบรุนแรงและขยายวงกวา้งมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งยงัส่งเสริมภาคเอกชนต่างประเทศ เขา้
มาลงทุนในกิจการพลงังานและระบบสาธารณูปโภคมากข้ึนปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นโอกาสในการแสวงหาการลงทุนของ
บริษทัฯ ในปัจจุบนัและอนาคต 
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สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ประเทศจีนยงัเป็นตลาดพลงังานทดแทนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยรัฐบาลพยายามผลกัดนันโยบายและวาง
เคร่ืองมือหรือมาตรการต่างๆ อาทิ สญัญาซ้ือขายระดบัทวภิาคีใหเ้สรีภาพในตลาดซ้ือขายแลกเปล่ียนไฟฟ้า รวมทั้งการ
อุดหนุนผูป้ระกอบการ เพ่ือผลกัดนัการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ท่ีผา่นมารัฐบาลจีนไดเ้ปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนจากต่างประเทศเขา้ไปการลงทุนดา้นพลงังานโดยเฉพาะโครงข่ายสายส่งและยานยนตไ์ฟฟ้าได ้

เครือรัฐออสเตรเลยี 

เป็นประเทศท่ีผลกัดนัดา้นพลงังานทดแทนมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโครงสร้างการซ้ือขายไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีนอยา่งเสรี เพ่ือขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25-28 ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) 
ส่งผลใหรั้ฐต่างๆ ของออสเตรเลียมีการก าหนดแผนและเป้าหมายดา้นพลงังานทดแทนตามมาดว้ย เช่น รัฐควนีส์แลนดไ์ด้
ก าหนดสดัส่วนเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนถึงร้อยละ 50 ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) นอกจากน้ีออสเตรเลีย
ยงัมีการส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์ และเทคโนโลยรีะบบกกัเก็บพลงังานจนมีความกา้วหนา้อยา่ง
มาก จึงเป็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ 

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมตามอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเช้ือเพลิง
ฟอสซิลยงัเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะเดียวกนัรัฐบาลก็ไดก้ าหนดเป้าหมายเพ่ิมสดัส่วนพลงังาน
หมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ้าเป็นร้อยละ 23 ในปี 2568 (ค.ศ. 2025)โดยระหวา่งปี 2561-2570 (ค.ศ. 2018-2027) มีแผนท่ีจะ
พฒันาพลงังานใตพิ้ภพ 4.6 กิกะวตัต ์ไฟฟ้าจากพลงัน ้ า  8.3 กิกะวตัต ์และอีก 2 กิกะวตัต ์ เป็นไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน
อ่ืนๆ แต่การส่งเสริมของภาครัฐเพ่ือจูงใจนกัลงทุนยงัมีไม่มากนกั 

ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

รัฐบาลมีเป้าหมายเพ่ิมอตัราการเขา้ถึงไฟฟ้า โดยทุกหมู่บา้นจะสามารถเขา้ถึงไฟฟ้าไดภ้ายในปี 2563 
และภาคครัวเรือนมีไฟฟ้าใชไ้ดร้้อยละ 70 ภายในปี 2573 ส าหรับการผลิตไฟฟ้าของกมัพชูามากกวา่ร้อยละ 90 มาจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ าขนาดใหญ่และเช้ือเพลิงประเภทถ่านหิน อยา่งไรก็ตาม ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมพลงังานหมุนเวยีน
โดยท่ีผา่นมาไดรั้บความช่วยเหลือจากธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เปิดประมูลโครงการ
โรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ ขนาด 100 เมกะวตัต ์ แต่โครงสร้างระบบไฟฟ้ายงัไม่เอ้ืออ านวยต่อการดึงดูดนกัลงทุน
จากต่างประเทศมากนกั เพราะการไฟฟ้าแห่งประเทศกมัพชูาเป็นผูค้วบคุมสายส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าใหค้รัวเรือน 

สปป.ลาว 

นโยบาย “แบตเตอร่ีแห่งเอเชีย” ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าส่วนหน่ึงเพ่ือใชใ้นประเทศ 
อีกส่วนหน่ึงส่งออกขายใหก้บัประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงประเทศไทยไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการพฒันาพลงังาน
ไฟฟ้าใน สปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือในการพฒันาไฟฟ้าในสปป.ลาว เพ่ือจ าหน่ายใหก้บัไทยจ านวน
ประมาณ 9,000 เมกะวตัต ์ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของไทยในการสนบัสนุนการจดัหาพลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น
เพื่อสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ ดว้ยการสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนไทยท าการส ารวจและพฒันาโครงการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือขายไฟฟ้าใหก้บัประเทศไทย 
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นอกจากน้ี สปป.ลาว ยงัมีการลงนามซ้ือขายไฟฟ้ากบัมาเลเซีย ขนาดไม่เกิน 100 เมกะวตัต ์ ผา่นประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นกา้วส าคญัของการพฒันาไปสู่การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) โครงการบูรณาการดา้น
ไฟฟ้าระหวา่ง สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย หรือ LTM on Power Integration Project อยูใ่นแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยความร่วมมือ
ดา้นพลงังานอาเซียน ปี 2559-2568 (ค.ศ. 2016-2025)ในระยะท่ี 1 ระหวา่งปี 2559–2563 โดยในปี 2561-2562 จะเป็นการส่ง
พลงังานไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปยงัมาเลเซียผา่นระบบส่งของไทย จากนั้นในปี 2563 เป็นตน้ไป จะเป็นการส่งพลงังาน
ไฟฟ้าจากสปป.ลาว ไปยงัสิงคโปร์ โดยผา่นระบบส่งของไทยและมาเลเซีย (4 ประเทศ) ทั้งน้ี ในการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดา้นพลงังานคร้ังท่ี 37 เม่ือเดือนกนัยายน 2562 จดัข้ึนท่ีประเทศไทย ทั้งสามประเทศเห็นชอบโครงการฯ ระยะท่ี 2 
โดยขยายสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าเพ่ิมอีก 2 ปี และเพ่ิมปริมาณการซ้ือขายสูงสุดเป็น 300 เมกะวตัต ์ นอกจากน้ี รัฐบาลลาวยงัมี
นโยบายส่งเสริมพลงังานหมุนเวยีน นอกเหนือจากพลงัน ้ าโดยก าหนดเป้าหมายร้อยละ 30 ภายในปี 2568 ดว้ย 

มาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย มีนโยบายท่ีจะลดการใชฟ้อสซิลและเพ่ิมพลงังานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ้ามากข้ึน 
โดยมีแผนและเป้าหมายภายในปี 2563 จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซชีวภาพ 1.4 กิกะวตัต ์พลงังานแสงอาทิตย ์ 1.25  
กิกะวตัต ์ และพลงัน ้ าขนาดเลก็ 0.5 เมกะวตัต ์ ทั้งน้ีภาครัฐมีนโยบายสนบัสนุนทั้งอตัรารับซ้ือไฟฟ้าและเงินสนบัสนุน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีใชท้รัพยากรภายในประเทศ แต่อยา่งไรก็ดี เง่ือนไขการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนต่างประเทศใน
พลงังานหมุนเวยีนยงัไม่ชดัเจนมากนกั นอกจากน้ี ไทยกบัมาเลเซีย ยงัมีความร่วมมือดา้นพลงังานผา่นการซ้ือขาย
แลกเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าระหวา่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกบัการไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga NasionalBerhad: 
TNB) ดว้ย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

รัฐบาลเมียนมาไดร่้างกฎหมายพลงังานหมุนเวยีนโดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 และ 2568 สดัส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเพ่ิมเป็นร้อยละ 8 และร้อยละ 12 ตามล าดบั เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเขา้ถึงไฟฟ้าของ
ภาคครัวเรือนในปี 2573 

สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

จากการปฏิรูปอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้า (Electric Power Industry Reform Act: EPIRA) และกฎหมาย
พลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy ACT: RE) ไดก้ าหนดเป้าหมายก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนไวท่ี้ 15.3      
กิกะวตัต ์ ภายในปี 2573 และ 65 กิกะวตัต ์ ภายในปี 2583 เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะจึงเป็นอุปสรรคตอ่การ
ขบัเคล่ือนเป้าหมายดงักล่าว อีกทั้งยงัส่งผลต่อตน้ทุนการก่อสร้างและราคาค่าไฟฟ้าดว้ย 

สาธารณรัฐเวยีดนาม 

ตามแผนพฒันากลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศเวยีดนาม ฉบบัท่ี 7 วางเป้าหมายพลงังานหมนุเวยีน 
โดยเฉพาะพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงหลกั แบ่งเป็น 

• พลงังานลม 800 เมกะวตัต ์(ปี 2563) และ 6 กิกะวตัต ์(ปี 2573) 

• พลงังานแสงอาทิตย ์850 เมกะวตัต ์(ปี 2563) และ 12 กิกะวตัต ์(ปี 2573) 

• พลงังานชีวมวล 750 เมกะวตัต ์(ปี 2563) และ 3.2 กิกะวตัต ์(ปี 2573) 
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ทั้งน้ี รัฐบาลเวยีดนามไดใ้หก้ารสนบัสนุนอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นราคาสูง ส่งผลให้
ภาคเอกชนต่างประเทศสนใจเขา้ไปลงทุนมากข้ึน ซ่ึงท าใหก้ารแขง่ขนัสูงข้ึนดว้ย 

 

2.3 การจดัการผลติภัณฑ์  

2.3.1 วตัถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า คือ เช้ือเพลิง กล่าวคือโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจะใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเช้ือเพลิงหลกัและจะใชน้ ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงส ารอง โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
หลกัและใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส ารอง นอกจากน้ียงัมีน ้ า และสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า ซ่ึง
มีส่วนส าคญัในกระบวนการผลิตดว้ยเช่นกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลงิ 

1) ก๊าซธรรมชาต ิ

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัโดยบริษทั ได้
ท าสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยตรง เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2543 
มีอายสุญัญา 25 ปี ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูจ้ดัหาและส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโรงไฟฟ้า
ราชบุรีจากแหล่งยาดานาและเยตากุน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทั โดย
ก าหนดปริมาณการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจ านวน 431,000 ลา้นบีทีย/ูวนั ในส่วนของการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่าน
ท่อ ซ่ึงมีความยาวประมาณ 416 ไมล ์จากแหล่งยาดานา เขา้มาทางชายแดนดา้นอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ต่อมา
จนถึงโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยการด าเนินงานของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

ทั้งน้ี กฟผ. ไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหลกั (Master Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2543 ซ่ึงจะมีการระบุเง่ือนไขเก่ียวกับปริมาณขั้นต ่าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับ (Minimum Take 
Liability) กรณีท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ไม่สามารถรับก๊าซท่ี บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ส่งให้ครบตามปริมาณ          
ท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหลกั  

เน่ืองจากสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติไดร้ะบุคุณภาพเช้ือเพลิงไวช้ดัเจน หากเกิดกรณีท่ี บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) จดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่ท่ีระบุในสัญญา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับ
เช้ือเพลิง และถือวา่ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งเช้ือเพลิงได ้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระบุไวช้ดัเจนวา่ บริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ยงัคงไดรั้บค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าต่อไป ดงันั้น บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั จึงไม่มีความ
เส่ียงจากการท่ี บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถจดัส่งก๊าซธรรมชาติหรือจากการท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
ปฏิเสธรับการจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ เน่ืองจากไม่ส่งผลกระทบต่อค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั หรือลดความสามารถของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ภายใตส้ญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 บริษทั ไดล้งนามกบั กฟผ. และ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ือปรับปรุงระบบเผาไหมโ้รงไฟฟ้าราชบุรีใหส้ามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความร้อนสูงข้ึน โดยค่าความร้อน
เดิมตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติมีค่าประมาณ 730-800 บีทียตู่อลูกบาศก์ฟุต โดยบริษทั ไดรั้บค่าชดเชยส าหรับค่าสึก
หรอ ค่าเสียหายของอุปกรณ์ ค่าเช่ือเพลิงและอ่ืนๆ รวมเป็นเงิน 238.10 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินชดเชยงวดแรกในปี 2545 
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จ านวน 132.10 ลา้นบาท ส าหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรีเพ่ือให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่า
ความร้อน 830-840 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ตุ และไดรั้บเงินชดเชยดงักล่าวงวดท่ีสองในปี 2548 จ านวน 106.00 ลา้นบาท ส าหรับ
การปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ไม่มีผลกระทบอนัเกิดจากการปรับค่า
ความร้อนของก๊าซธรรมชาติดงักล่าว 

2) น า้มนัเตา 

ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั จะตอ้งส ารองน ้ ามนัเตาซ่ึงเป็นเช้ือเพลิง
ส ารองใหเ้พียงพอส าหรับการเดินเคร่ืองเตม็ก าลงัการผลิตเป็นเวลา 5 วนั โดย กฟผ.เป็นผูก่้อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบ
ขนส่งน ้ ามนัเตา บนถนนเพชรเกษม ห่างจากโรงไฟฟ้าราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์นโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อน เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2543 ปัจจุบนัระบบขนส่งน ้ ามนัเตาเพชรเกษมไดก่้อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบแลว้เสร็จ 
และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ไดเ้ขา้ไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548  

3) น า้มนัดเีซล 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมจะใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส ารอง ในกรณีท่ีปริมาณก๊าซธรรมชาติมีไม่
เพียงพอ โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั จะตอ้งส ารองน ้ ามนัดีเซลไวใ้ห้เพียงพอส าหรับใชใ้นการด าเนินงาน โดยการ
เดินเคร่ืองเต็มก าลงัการผลิตเป็นเวลา 3 วนั น ้ ามนัดีเซลจะถูกขนส่งโดยรถบรรทุกน ้ ามนั ส่งต่อไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี 
นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมยงัใชน้ ้ ามนัดีเซลในการ Start-up อีกดว้ย 

โรงไฟฟ้าราชบุรี (มีโรงไฟฟ้า 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม) 
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ีและโรงไฟฟ้านวนคร ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี 
สามารถใชน้ ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงส ารองได ้ขณะท่ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ีใชน้ ้ ามนั
ดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส ารอง ซ่ึงเช้ือเพลิงส ารองถูกน ามาใชท้ดแทนก๊าซธรรมชาติ เม่ือแหล่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาหยดุซ่อมบ ารุง ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าจะแปรผนัไปตามปริมาณพลงังานไฟฟ้าและชนิดของ
เช้ือเพลิงท่ีศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติของกฟผ. สัง่การ ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าของทั้งประเทศให้
มีความมัน่คง 

 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิและปริมาณพลงังานไฟฟ้าสุทธิทีผ่ลติได้  
(โรงไฟฟ้าราชบุรี, โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี,้ โรงผลติไฟฟ้านวนคร, โรงไฟฟ้าเคเมอร์ตนั และโรงไฟฟ้าทาวน์สวลิล์) 

ข้อมูลการผลติ 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปริมาณไฟฟ้าสุทธิ (เมกะวตัต์-ช่ัวโมง) 21,187,269 19,521,884 17,171,362 14,542,266 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต) 190,160 168,111 147,198 125,706 

ปริมาณน า้มันดเีซล (ลติร) 6,476,377 1,174,356 563,177 440,368 

ปริมาณน า้มันเตา (ลติร) 104,974,565 26,698,857 - - 
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ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละประเภท และน ้ าดิบของโรงไฟฟ้าจะแปรผนัไปตามปริมาณความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้าท่ีลูกคา้สัง่ผลิต ทั้งน้ีปี 2562 ศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ ไดมี้ค าสัง่ใหโ้รงไฟฟ้าพลงัความร้อนของ
โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี หยดุเดินเคร่ืองแบบหยดุส ารอง (Reserved Shutdown) จึงท าใหก้ารใชเ้ช้ือเพลิง
และปริมาณไฟฟ้าสุทธิในภาพรวมปี 2562 ลดลง 

การจ าหน่ายและการจ่ายกระแสไฟฟ้า  

เน่ืองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นลูกคา้หลกัของบริษทัฯ โดยรับซ้ือพลงังานไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าท่ีบริษทัฯถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.44 ของปริมาณท่ีผลิตจ าหน่ายทั้งหมด ดงันั้น การบริหารสัญญาการซ้ือ
ขายไฟฟ้ากบั กฟผ.จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะจะส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อรายไดข้องบริษทัฯ 

 

ค่าความพร้อมจ่าย (Availability) และความเช่ือถือได้ของโรงไฟฟ้า (Reliability) ปี 2562 
 

โรงไฟฟ้า 
ค่าความพร้อมด้านการผลติ 

(Equivalent Availability Factor: EAF) 

ค่าความมัน่คงน่าเช่ือถือด้านการผลติ 
(Reliability Factor: RF) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
พลงัความร้อนราชบุรี หน่วยท่ี 1 80.56 82.27 95.47 100.00 

พลงัความร้อนราชบุรี หน่วยท่ี 2  80.56 82.27 95.47 100.00 

พลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 1 87.68 92.00 92.96 97.69 

พลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 2 79.71 83.10 92.95 97.87 

พลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 3 88.15 89.92 93.45 95.01 

พลงัความร้อนร่วม ไตรเอนเนอจ้ี 93.56 97.52 95.75 100.00 

ผลิตไฟฟ้านวนคร โคเจนเนอเรชัน่ 94.36 89.97 ไม่ก าหนด 

เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ 98.33 99.65 98.33 99.65 

 
อตัราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ปี 2562 

 

 
โรงไฟฟ้า 

อตัราการใช้ความร้อน (บีทยูี/กโิลวตัต์-ช่ัวโมง) 

ก๊าซธรรมชาต ิ น า้มนัเตา น า้มนัดเีซล 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

พลงัความร้อนราชบุรี 
หน่วยท่ี 1 

 
ศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติสัง่หยดุเดินเคร่ือง 

แบบ Reserved Shutdown 

 
 

ไม่ใชเ้ช้ือเพลิงชนิดน้ี พลงัความร้อนราชบุรี 

หน่วยท่ี 2  
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โรงไฟฟ้า 

อตัราการใช้ความร้อน (บีทยูี/กโิลวตัต์-ช่ัวโมง) 

ก๊าซธรรมชาต ิ น า้มนัเตา น า้มนัดเีซล 

เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

พลงัความร้อนร่วม

ราชบุรี ชุดท่ี 1 

7,147.75 7,084.92  

 

 

 

 

ไม่ใชเ้ช้ือเพลิงชนิดน้ี 

 

 

ไม่ก าหนด พลงัความร้อนร่วม

ราชบุรี ชุดท่ี 2 

7,152.74  7,098.73 

พลงัความร้อนร่วม

ราชบุรี ชุดท่ี 3 

7,126.24  7,076.89 

พลงัความร้อนร่วม ไตร

เอนเนอจ้ี 

- 7,114.00  

 

ไม่ใชเ้ช้ือเพลิงชนิดน้ี ผลิตไฟฟ้านวนคร โคเจน

เนอเรชัน่ 

7,857.90 7,871.88 

เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่1 7,209.00 7,408.00 
หมายเหตุ 1 เร่ิมเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 1 มิถนุายน 2562 

แหล่งน ้าและปริมาณความต้องการใช้น ้า  

โรงไฟฟ้าราชบุรี ใชแ้ม่น ้ าแม่กลองเป็นแหล่งน ้ า โดยมีสถานีสูบน ้ าตั้งอยูท่ี่ต  าบลท่าราบ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี  ปริมาณน ้ าในแม่น ้ าแม่กลองถูกก าหนดโดยปริมาณน ้ าท่ีปล่อยจากเข่ือนแม่กลอง ซ่ึงในขณะเดียวกนั น ้ าใน
เข่ือนแม่กลองก็ไดรั้บน ้ าจากเข่ือนท่ีเหนือข้ึนไปอีก 3 แห่ง คือเข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนวชิราลงกรณ์ และเข่ือนท่าทุ่งนา ซ่ึง
ทั้ง 3 เข่ือนอยูใ่นความดูแลของ กฟผ.โดยตรงในขณะท่ีเข่ือนแม่กลองอยูใ่นความดูแลของกรมชลประทาน 

โรงไฟฟ้าจะสูบน ้ าจากแม่น ้ าแม่กลองไปเก็บยงัอ่างเก็บน ้ าภายในบริเวณโรงไฟฟ้าผ่านท่อเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.5 เมตร โดยขุดดินฝังท่อไวท่ี้ระดบัความลึกจากผิวดินอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร แลว้กลบดินไวต้ามเดิม เป็น
ระยะทาง 10.7 กิโลเมตรจากสถานีสูบน ้ าไปยงัโรงไฟฟ้า ช่วงท่ีผ่านถนนใชว้ิธีดนัท่อลอดผ่านชั้นถนน ช่วงท่ีผ่านคลองใช้
วธีิขดุฝังใตแ้นวทอ้งคลอง อ่างเก็บน ้ าดงักล่าวมีความจุในการเก็บกกัน ้ าไดสู้งถึง 1.68 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงเพียงพอส าหรับ
ใชใ้นโครงการเป็นเวลานานถึง 8.5 วนั ในกรณีท่ีไม่มีน ้ าไหลเขา้มาในอ่างเก็บน ้ า 

ในส่วนของแนวท่อส่งน ้ า ใชพ้ื้นท่ีในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ
แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์ท่ีสร้างข้ึนเช่ือมต่อกบัโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายค่ารอนสิทธ์ิในแนวเขตสายส่ง
ไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยนิยอมใหจ้ดภาระจ ายอมเพ่ือใชท่ี้ดินในการวางท่อส่งน ้ าเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้จากการใชท่ี้ดิน 

ขอ้มูลปริมาณการสูบน ้ าจากแม่น ้ าแม่กลองของโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี เฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 0.31 ของปริมาณน ้ าในแม่น ้ าแม่กลอง ซ่ึงไม่พบปัญหาการแยง่ชิงการใชน้ ้ า และไม่จดัเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการประเมิน
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ระดบัความตึงเครียดของน ้ า (water stress) ตามการประเมินโดย World Resources Institute (Aqueduct Water Risk Atlas 
and the WWF (Water Risk Filter)) 

 
    การบริหารจัดการน ้าด้วยหลกั 3R ของโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจี ้

               
2.3.2 การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ดว้ยตระหนักถึงความส าคญัของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม กลุ่มโรงไฟฟ้าของ
บริษทัฯ จึงด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ทั้งในดา้นอากาศ น ้ าเสียง ของเสีย ระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ โรงไฟฟ้า
ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่การออกแบบระบบป้องกนัและควบคุมการเกิดมลสารต่างๆ ในทุก
ดา้น โดยก าหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อยมลสารต่างๆ ตอ้งอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดและไม่มีการ
ร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดช่วงการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

ในปี 2562 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง
ครบถว้นจึงไม่มีขอ้ร้องเรียนและบทปรับจากกรณีหรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัหรือละเมิดกฎหมายแต่อยา่งใด 

การจดัการคณุภาพอากาศโรงไฟฟ้า  

การผลิตไฟฟ้าด้วยการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลจะก่อให้เกิดมลสารส าคญั คือ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX) หากเป็นเช้ือเพลิงน ้ ามนัจะมีก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และฝุ่ นละอองร่วมดว้ย โรงไฟฟ้าทุกแห่งจะ
ไดรั้บการออกแบบใหมี้ระบบควบคุมการเผาไหมเ้พ่ือไม่ใหเ้กิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน เช่น การติดตั้งระบบ Dry Low 
NOx และระบบฉีดน ้ าปลอดแร่ธาตุ ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม และระบบ Low NOx Burner ส าหรับโรงไฟฟ้า
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พลงัความร้อน และติดตั้งระบบก าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization system: FGD) กรณีใชน้ ้ ามนัเตา
เป็นเช้ือเพลิง 

ภายใตร้ะบบควบคุมมลสารดงักล่าว โรงไฟฟ้าทุกแห่งยงัท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลายปล่อง
อยา่งต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMs) เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการควบคุมระบบเผาไหม้
ใหป้ล่อยมลสารเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน โดยผลการตรวจวดัจะถูกรายงาน
ผา่นระบบออนไลน์ไปยงัหอ้งควบคุมการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า และกรมควบคุมมลพิษในเวลาเดียวกนั 

ผลการด าเนินงานปี 2562 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2562 

 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี 

ค่าเฉลีย่ความเข้มข้นของปริมาณมลสาร 
เม่ือใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิ 

 

เช้ือเพลงิส ารอง NOx 
(ส่วนในล้านส่วน: ppm) 

SO2 
(ส่วนในล้านส่วน: ppm) 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี - - น ้ามนัเตา 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี 22.37 1.07 น ้ามนัดีเซล 
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี - - น ้ามนัดีเซล 
ค่ามาตรฐาน  
(เป้าหมาย-ไม่เกนิค่ามาตรฐาน)* 

120 20  

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร 34.8 0.27 ไม่มี 
ค่ามาตรฐานตาม EIA (เป้าหมาย-ไม่เกินค่า
มาตรฐานตามข้อก าหนดใน EIA) 

60 10  

โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ 44.04 0.47 ไม่มี 
ค่ามาตรฐานตาม EIA (เป้าหมาย-ไม่เกินค่า
มาตรฐานตามข้อก าหนดใน EIA) 

60 10  

หมายเหตุ * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

 

 นอกเหนือจากการตรวจติดตามคุณภาพอากาศท่ีปล่อยจากโรงไฟฟ้าแลว้ โรงไฟฟ้าราชบุรียงัติดตามตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศผา่นระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring Systems: 
AAQMs) เพ่ือเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศและสร้างความมัน่ใจใหก้บัชุมชน โดยติดตั้งสถานีตรวจวดัรวม 4 สถานี ใหค้รอบคลุม
ทิศทางลม ไดแ้ก่ บา้นดอนมดตะนอย บา้นบางกระโด บา้นคลองแค และบา้นชาวเหนือ และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ระบบการตรวจวดัทุก 6 เดือนโดยหน่วยงานผูต้รวจประเมินภายนอกเช่นกนั 
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ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 

สถานีตรวจวดั 
คุณภาพอากาศ 
ในชุมชน 

รอบโรงไฟฟ้า 

ค่าเฉลีย่ในเวลา 24 ช่ัวโมง  ค่าเฉลีย่ในเวลา 1 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละออง
รวม 

(μg/m3) 

ฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน 

(μg/m3) 

SO2 
(ppb) 

SO2 
(ppb) 

NO2 
(ppb) 

O3 
(ppb) 

บา้นดอนมดตะนอย 15-132 8-114 0-4 0-9 0-49 0-120 
บา้นบางกะโด 19-174 5-120 0-5 0-22 0-47 0-137 
บา้นคลองแค 9-141 7-119 1-4 0-8 1-60 0-151 
บา้นชาวเหนือ 19-103 9-147 0-4 0-20 0-58 0-129 
ค่ามาตรฐาน 330[1] 120[1] 120[2] 300[3] 170[4] 100[1] 

หมายเหตุ   μg/m3 หมายถึง ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร 

 ppb (part per billion) หมายถึง ส่วนในพันล้านส่วน 

 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย 

[1] ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

[2] ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

[3] ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 

[4] ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 การตรวจวดัพบวา่ก๊าซโอโซนเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานยกเวน้ในช่วงฤดูแลง้ 
โรงไฟฟ้าราชบุรีร่วมกบั โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ไดศึ้กษาเพ่ือส ารวจและวเิคราะห์สาเหตุ และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดโอโซนใน
พ้ืนท่ีโดยรอบโรงไฟฟ้าพบวา่ปริมาณก๊าซโอโซนท่ีมีค่าสูง ส่วนหน่ึงมาจากการระบายมลสารท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีโดยรอบ
โรงไฟฟ้าและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงและเม่ือพิจารณาผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง
และก๊าซโอโซนเฉล่ีย 1 ชัว่โมง จากสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีต่างๆ ของ
ประเทศไทย พบวา่มีค่าสูงและเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดในช่วงฤดูแลง้เช่นเดียวกนั และจะมีลกัษณะน้ีเป็นประจ าทุกปี 
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การจดัการคณุภาพน ้าทิง้โรงไฟฟ้า   

กลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ไดน้ าหลกั 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาใชใ้นการควบคุมปริมาณน ้ าท้ิง
และการจดัการคุณภาพของน ้ าท้ิงใหมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีเป้าหมาย คือ ลดปริมาณน ้ าท้ิงสู่
ธรรมชาติใหน้อ้ยท่ีสุดหรือเป็นศูนย ์(Zero Discharge) 

  การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี 

  • น าน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ไปใชใ้นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 20 ไร่ ด าเนินการดว้ยความร่วมมือกบักรมการ
ทหารช่างจงัหวดัราชบุรี พ้ืนท่ีนาแห่งน้ีอยูใ่นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าดา้นขา้งโรงไฟฟ้าจ านวน 350 ไร่ โดยเร่ิมโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 
ในปี 2562 ไดผ้ลผลิตขา้วจากฤดูขา้วนาปรังรวม 19,480 กิโลกรัม ซ่ึงไดม้อบใหก้รมการทหารช่างไปใชใ้นกิจการต่อไป 

  • น าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ไปปรับปรุงคุณภาพดว้ยระบบ Reverse Osmosis และ Ultra-Filter เพื่อน า
กลบัไปใชใ้นระบบการผลิตใหม่ 

  • น าน ้ าท้ิงท่ีบ าบดัแลว้มาใชร้ดตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าและพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าภายในโรงไฟฟ้า 

 
 

โรงไฟฟ้าราชบุรีติดตั้งระบบการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในบ่อบ าบัดน ้ าท้ิงสุดท้าย (บ่อพกัน ้ าท่ี 2) แบบ
ออนไลน์ โดยตรวจวดัอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO) ปริมาณออกซิเจนท่ี
จุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์(BOD) ปริมาณออกซิเจนในการยอ่ยสลายสารอินทรียโ์ดยวิธีทางเคมี (COD) และ
การน าไฟฟ้า (Conductivity) ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก โดยจะมีการรายงานค่า BOD และ COD ของน ้ าท่ีระบาย
ออกจากโรงไฟฟ้าผา่นระบบออนไลน์ไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมใหด้ว้ย 
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นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าราชบุรียงัด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กบัหน่วยงานก ากบัดูแลไดรั้บทราบอย่างครบถว้น ซ่ึงโรงไฟฟ้าราชบุรีจะรับน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้จากโรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์มารวมไวใ้นบ่อพกัน ้ า ก่อนปล่อยออกสู่คลองบางป่าท่ีเป็นแหล่งรองรับน ้ าของโรงไฟฟ้าดว้ย 

นอกจากการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองแลว้ โรงไฟฟ้ายงัด าเนินการตรวจวดัคุณภาพ
น ้ าผิวดินในคลองบางป่าบริเวณเหนือจุดปล่อย 1 กิโลเมตร บริเวณจุดปล่อย และใตจุ้ดปล่อย 1 กิโลเมตร ในทุกช่วงฤดู (ทุก 
4 เดือน) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่น ้ าท้ิงท่ีบ าบดัแลว้นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติ รวมทั้งมีการติดตาม
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าในบ่อยปิซัม่ และบ่อสงัเกตการณ์ใตบ่้อฝังกลบยปิซัม่ ปีละ 2 คร้ัง (เดือนมกราคม และเดือนตุลาคม) เพ่ือ
ป้องกนัการร่ัวไหล หรือปนเป้ือนของยปิซัม่ลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้นดว้ย 

ผลการด าเนินงานปี 2562 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2562 

 
ตวัช้ีวดั 

 
หน่วย 

 
โรงไฟฟ้า 
ราชบุรี[1] 

 
โรงไฟฟ้า 

ไตรเอนเนอจี ้

 
โรงผลติ 

ไฟฟ้านวนคร 

เป้าหมาย 

ค่ามาตรฐาน 
กรมชลประทาน[2] 

ค่ามาตรฐาน 
กระทรวง 

อุตสาหกรรม[3] 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 30.50 30.25 30 ไม่เกิน 33 (เฉพาะ 

โรงไฟฟ้าราชบุรี) 
ไม่เกิน 40 

(โดยทัว่ไป) 

ไม่เกิน 40 

ความเป็นกรด -
ด่าง (pH) 

- 7.66 7.47 8 6.5-8.5 5.5-9.0 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 3.45 2.83 4 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 
ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลิตร 41.79 35.17 ไม่ไดต้รวจวดั ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 120 
ของแข็งละลาย
น ้ า(TDS) 

มิลลิกรัม/ลิตร 813.50 358.50 224 ไม่เกิน 1,300 
 

ไม่เกิน 3,000 

ค่าการน ้ าไฟฟ้า 
(Conductivity) 

ไมโคร 
ซีเมนส์/ 
เซนติเมตร 

1,133.33 658.67 ไม่ไดต้รวจวดั ไม่เกิน 20 ไม่ก าหนด 

หมายเหตุ    ค่าบีโอดี (BOD: Biochemical Oxygen Demand) หมายถึง ปริมาณความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน า้ 

 ค่าซีโอดี (COD: Chemical Oxygen Demand) หมายถึง ปริมาณความต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยวิธีทางเคมีในน า้ 

 ค่าของแขง็ท่ีละลายในน า้ ( TDS: Total Dissolved Solids) หมายถึง ปริมาณของแขง็ท้ังหมดท่ีละลายอยู่ในน า้ 

 [1] คุณภาพน า้ทิง้ของโรงไฟฟ้าราชบุรีรวมกับโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 

 [2] มาตรฐานกรมชลประทาน ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี 73/2554 เร่ืองการป้องกันและแก้ไขการระบายน า้ท่ีมีคุณภาพต า่ลงทางน า้ชลประทาน
 และทางน า้ท่ีเช่ือมกับทางน า้ชลประทานในเขตพืน้ท่ีโครงการชลประทาน 

 [3] มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
 2535 เร่ือง ก าหนดคุณลกัษณะของน า้ทิง้ท่ีระบายออกจากโรงงาน 
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การจดัการของเสียโรงไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดย
ใชห้ลกั 3R เขา้มาพฒันาปรับปรุงกระบวนการจดัการของเสีย และพยายามลดการจดัการของเสียดว้ยการฝังกลบให้ไดม้าก
ท่ีสุด เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและลดผลกระทบจากการปนเป็นของของเสียลงสู่แหล่งน ้ าผิวดิน แหล่งน ้ าใตดิ้น และส่ิงมีชีวิต 
นอกจากน้ียงัใชห้ลกั 3R ในการเลือกคู่คา้ท่ีใหบ้ริการก าจดัของเสียท่ีมีวธีิการจดัการของเสียดว้ยการน ากลบัไปใชใ้หม่ โดยมี
การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย นอกจากน้ีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งยงัมีกระบวนการติดตามการ
ด าเนินงานของผูใ้หบ้ริการก าจดัของเสีย เพ่ือให้มัน่ใจวา่ของเสียท่ีน าส่งไปก าจดัถูกด าเนินการดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง เป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของการไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานก ากบัดูแล ไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

วธีิการจดัการของเสียของโรงไฟฟ้าราชบุรี 

แหล่งก าเนิดของเสีย ชนิดของเสียหลกั ประเภท วธีิการจดัการ 
ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

• ใยแกว้ 
• เศษเหลก็ 
• บรรจุภณัฑท่ี์เป็นไมห้รือกระดาษ 

ไม่อนัตราย • ก าจดัวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้แต่ละประเภท 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
• ติดตามการก าจดัดว้ยระบบ Non-Hazardous 
Waste Manifest (น าไปรีไซเคิล) 

• ยปิซัม่ ไม่อนัตราย • น าไปเก็บในบ่อท้ิงยิปซั่ม ท่ีมีการใชว้สัดุ
พลาสติกหนา (HDPE) รองก้นบ่อ เพ่ือรอ
ผู ้ผ ลิต อ่ืนน าไปเ ป็นวัตถุ ดิบในการผลิต
แผน่ยปิซัม่ต่อไป 
• ตรวจติดตามคุณภาพน ้ าใตดิ้นทุก 6 เดือน 

• น ้ามนัเตาเส่ือมคุณภาพ 
• น ้ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ 
• ตะกอนจากการบ าบดัน ้ าเสีย 
• เศษผา้/ถุงมือปนเป้ือนน ้ ามนั 
• อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชง้านแลว้ 
• อิฐทนไฟ 

อนัตราย • รวบรวมจดัเก็บภายในอาคารจดัเก็บขยะ 
อนัตราย เพ่ือรอหน่วยงานผูรั้บก าจดัท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม น าไป
ก าจัดด้วยกรรมวิธีท่ีน าของเสียไปใช้ต่อได ้
เช่น การรีไซเคิล การน าไปเป็นเช้ือเพลิงใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 

ของเสียจาก
ส านกังาน 

• ขยะทัว่ไป ไม่อนัตราย • คดัแยกขยะเขา้สู่ธนาคารขยะรีไซเคิลของ
โรงไฟฟ้า น ากลบัเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล
ของผูรั้บซ้ือ 
•ส่วนท่ีไม่สามารถรีไซเ คิลได้ จะว่าจ้าง
หน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือน าไปคัดแยกขยะ
หมุนเวยีนและก าจดัส่วนท่ีเหลือต่อไป 

 • หลอดไฟเส่ือมสภาพ 
• ถ่านไฟฉาย 
• กระป๋องสเปรย/์ขวดน ้ ายา 

อนัตราย •ร วบ ร วม แ ละน า ส่ ง ก า จั ด ด้ ว ย ร ะ บบ 
HazardousWaste Manifest (ฝังกลบ) 
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ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าราชบุรี 

 
วธีิการจดัการ 

ของเสียอนัตราย รวม 325 ตนั ของเสียไม่อนัตราย รวม 18,294 ตนั 

ปริมาณ (ตนั) ร้อยละของของเสีย 
อนัตรายทั้งหมด 

ปริมาณ (ตนั) ร้อยละของของเสีย 
ไม่อนัตรายทั้งหมด 

น าไปรีไซเคิล 11.80 3.63 18,203.39 99.50 
ฟ้ืนฟสูภาพหรือเป็น
วตัถุดิบ/เช้ือเพลิงผลิต
พลงังาน 

309.27 95.04 31.65 0.17 

น าไปฝังกลบ 4.33 1.33 58.96 0.32 

  

 นอกจากการด าเนินการในการจัดการของเสียให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแลว้การตรวจติดตาม
กระบวนการจดัการของเสียของคู่คา้ก็เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีใหค้วามส าคญัมาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ตลอดกระบวนการในห่วงโซ่ของการก าจดัของเสียจะไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนในภาพรวม โดยในปี 
2562 หน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและหน่วยงานจดัซ้ือไดเ้ขา้เยีย่มชมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคู่คา้จ านวน 1 รายได้
แก่ บริษทัคนอฟ ยปิซัม่ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่มีการด าเนินงานตามวธีิและมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น 

 ปี 2562 บริษทัฯ ยงัมีการน ายิปซั่มท่ีไดจ้ากระบบก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซ่ึงถูกฝังกลบอยู่ในบ่อฝัง
กลบยิปซัม่กลบัไปใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ือง โดยน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบผสมในการผลิตแผ่นยิปซัม่บอร์ด เพ่ือมอบให้กบั
ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป 

ผลการด าเนินงานปี 2562 

ปริมาณยปิซ่ัมของโรงไฟฟ้าราชบุรีทีน่ ากลบัไปใช้ประโยชน์ปี 2562 

บริษัท ประเภทของเสีย วธีิการใช้ประโยชน์ ปริมาณทีน่ าไปใช้ใหม่ 
(ตนั) 

บริษทั คนอฟ ยปิซัม่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ยิปซั่ม  ( จากระบบก าจัด ก๊ าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์) ท่ีเก็บอยูใ่น
บ่อฝังกลบยิปซั่มของโรงไฟฟ้า
ราชบุรี 

ใชย้ิปซั่มเป็นวตัถุดิบผสมใน
การผลิตแผน่ยปิซัม่บอร์ด 

12,839.07 

บริษทั สยาม
อุตสาหกรรมยปิซัม่ 
(สงขลา) จ ากดั 

5,364.32 

 

การจดัการระดบัเสียงของโรงไฟฟ้า   

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นเสียงท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดเสียง
ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าเช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ป๊ัมน ้ าหรือในงานบ ารุงรักษาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังาน และรบกวนชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งตรวจวดัระดบัเสียงเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนดว้ย 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงปี 2562 
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  การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้ าเนินการในปี 2562 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 

หมายเหตุ   หมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการในรอบปี       CEMS:  Continuous Emission Monitoring System     AQMS:  Ambient Air Quality Monitoring System 

 

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

ข้อมูลกายภาพ             

ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา             

คุณภาพอากาศทัว่ไป             

ความถูกตอ้งของ CEMS             

ความถูกตอ้งของ AAQMS             

Stack Emission             

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป             

คุณภาพน ้าผิวดิน             

คุณภาพน ้าใตดิ้น/บ่อน ้าต้ืน             

ปริมาณและคุณภาพน ้าท้ิง             

คุณภาพน ้าในบ่อท้ิงยิปซัม่และบ่อสงัเกตการณ์             

คุณภาพดิน             

ตรวจติดตามขอ้มูลน ้าฝน             

ข้อมูลชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สตัวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสตัวป่์า             

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์             

การคมนาคมขนส่ง             

การจดัการน ้าและการใชน้ ้ า             

การควบคุมน ้าท่วมและการระบายน ้า             

คุณภาพชีวติ             

การก าจดัของเสีย             

สาธารณสุข/สถิติโรค             

การตรวจสุขภาพ             

อาชีวอนามยั             

:  ฝุ่ นละออง             

:  ระดบัเสียง             

:  ความร้อน             

:  ความเขม้แสง             

:  ไอกรด-สารเคมี             

:  เช้ือลีจิโอเนลลาในหอหล่อเยน็             

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ             

คุณภาพชีวติ/ทศันคติ ความคิดเห็นของราษฎร             
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สรุปรายการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2562 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 2.10 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งน ้ ามนัเตาเพชรเกษม 1.00 
งานตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและVOCs 0.50 

งานตรวจสอบความถูกตอ้งการท างานระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ CEMs และ AAQMs 2.50 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศและน ้ าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.26 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 0.26 

งานดูแลระบบ Server ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสอบเทียบเคร่ือง BOD/COD  Online 0.07 

งานก าจดัของเสียทัว่ไปและของเสียจากกระบวนการผลิต 2.23 

 ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.23 

 โครงการศึกษาการกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นพ้ืนท่ีปลูกป่าทดแทนโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.40 

 
โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเตือนภยัน ้ าท่วมพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.75 

โครงการติดตั้งระบบแจง้ผลคุณภาพน ้ าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรีแบบ Online 0.20 

โครงการศึกษากลไกการเกิดโอโซนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีฯ(ต่อเน่ือง) 2.00 

รวมเป็นเงนิ 13.50 
 

 

ในปี 2563 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ยงัไดรั้บอนุมติังบประมาณจากฝ่ายบริหารเพื่อใชใ้นการด าเนินการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 2.1 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งน ้ ามนัเตาเพชรเกษม 1.0 
งานตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและVOCs 0.5 

งานตรวจสอบความถูกตอ้งการท างานระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ CEMs และ AAQMs 2.0 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศและน ้ าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.32 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 0.13 

เตรียมความพร้อมเขา้สู่ระบบ ISO 45000 0.15 

วเิคราะห์ส่ิงผิดปกติ(ตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.06 

Re-certification ISO 14000:2015  &  ขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 45000:2018 0.25 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.07 
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รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานก าจดัของเสียทัว่ไปและของเสียจากกระบวนการผลิต 1.97 

  ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.23 

โครงการศึกษาสดัส่วนองคป์ระกอบและแหล่งท่ีมาของฝุ่ นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี  

 

2.50 

โครงการส ารวจความหลากชนิด และการกระจายของไมมี้ค่าในพ้ืนท่ีสีเขียวโรงไฟฟ้าราชบุรี 1.00 

งานดูแลระบบ Server ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสอบเทียบเคร่ือง BOD/COD  Online 0.07 

รวมเป็นเงนิ 13.35 

 

2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพฒันาและก่อสร้างจ านวน 7 โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดโดยดงัน้ี 

โครงการ ประเทศ สถานะ เช้ือเพลงิ บริษัทถือ
หุ้น                         

(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลติ
ตามสัดส่วน
การถือหุ้น    
(เมกะวตัต์) 

ก าหนดการ
เดนิเคร่ืองเชิง
พาณิชย์ 
(COD) 

โรงไฟฟ้านวนคร 
 (ส่วนขยาย) 

ประเทศไทย ก่อสร้าง ก๊าซ
ธรรมชาติ 

40.00 23.99 2563 

Yandin Wind Farm 
Power Plant 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงังาม
ลม 

70.00 149.94 2563 

Collector Wind Farm 
Power Plant 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงังาม
ลม 

100.00 226.80 2564 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชง
กงั ระยะท่ี 2 

จีน ก่อสร้าง นิวเคลียร์ 10.00 236.00 2564 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม Riau 

อินโดนีเซีย ก่อสร้าง ก๊าซ
ธรรมชาติ 

49.00 145.15 2564 

โครงการรถไฟฟ้า                          
สายสีชมพู-เหลือง 

ประเทศไทย ก่อสร้าง - 10.00 n.a. 2564 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมหินกอง หน่วยท่ี 1-2 

ประเทศไทย อยูร่ะหวา่ง
การประ เมิน
ผลกระทบ
ทางส่ิง แวด- 
ลอ้ม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

51.00 714 2567/2568 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลงังานและไฟฟ้า และการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุม ซ่ึงทา้ทายความสามารถของบริษทัฯ ในการ
จดัการและควบคุมผลกระทบเชิงลบใหน้อ้ยท่ีสุด เพื่อรักษาการเติบโตและด ารงความมัน่คงของบริษทัฯ ในระยะยาว อนัจะ
ส่งผลดีต่อไปยงัห่วงโซ่ธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบัระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงในการป้องกนัและจ ากดัโอกาสและผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงทั้งภายนอก
และภายในท่ีจะกระทบต่อการเติบโตและความยัง่ยนืของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการบริหารและควบคุมความเส่ียง โดยไดก้ าหนด
แนวทางไวใ้นนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีช่วย
เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ สาระส าคญัของนโยบายดงักล่าว มีดงัน้ี 

•  ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อสร้ างความเขา้ใจ จิตส านึกและความรับผิดชอบร วมกนัใน
เร่ืองความเส่ียง การควบคุม และผลกระทบท่ีมีต่ อบริษทัฯ ในกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานทั้ง
บริษทัฯ 
• ให ้มีกระบวนการ แนวทาง มาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในระดบัสากล และ
เพียงพอรวมถึงบ่งช้ี วเิคราะห์  ประเมิน จดัล าดบัจดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและส่ือสาร
ให ้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงอยา่งต ่อเน่ือง และปฏิบติัทั้งบริษทัฯ 
•  ให้ มีการวดัผลความเส่ียงในเชิงคุณภาพ เช น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์บริษทัฯ และเชิงปริมาณ เช่ น ผล
ขาดทุนการลดลงของรายได ้ การเพ่ิมข้ึนของค ่าใช ้จ่ าย โดยพจิารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ 
•   ให้ มีการก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) เพื่อจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิด ให้อ ยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้  รวมทั้งก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็ นสัญญาณเตือนภยั (Warning Sign) ให้ ผู ้
ปฏิบติังานด าเนินการอยา่งใดอย างหน่ึงเพื่อไม่ ให ้ความเส่ียงเกินระดบัเพดานความเส่ียง 
 •  ให้ มีระเบียบปฏิบัติงานเป็ นลายลกัษณ์ อกัษร เพื่อให้ ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอนัเป็นการ
ควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินงาน 
ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร ภายใต้

การก ากบัดูแลของสายงานบริหารสินทรัพย ์และบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้คณะท างานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของทุกสายงาน รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยผูอ้  านวยการ
ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายใตโ้ครงสร้างการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งข้ึนมีบทบาทในการพิจารณาปัจจยัเส่ียงและมาตรการการ
จดัการความเส่ียงในประเด็นต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบและพิจารณา 
ดงัน้ี 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีในการพิจารณาการบริหารความเส่ียงในภาพรวมขององคก์ร 
โดยใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติต่างๆ 
• คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาการสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

 • คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน พิจารณาปัจจยัเส่ียงในมิติทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม 
 และแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนโครงการต่างๆ 
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• คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาปัจจยัเส่ียงดา้นธรรมาภิบาลและ
ช่ือเสียงภาพลกัษณ์องคก์ร 

ส าหรับความเส่ียงระดบัโครงการอยูใ่นการก ากบัดูแลของ 3 สายงานตามลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ สายงาน
พฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ และสายงานบริหารสินทรัพย ์โดยแต่ละสายงานจะรายงานความกา้วหนา้และผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบและพิจารณา ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงั
มีการก ากบัดูแลผ่านผูแ้ทนบริษทัฯ ท่ีมอบหมายไปท าหน้าท่ีผูบ้ริหารและ/หรือกรรมการ รวมทั้งผูถื้อหุ้นในบริษทัย่อย 
บริษทัในเครือและบริษทัร่วมทุนดว้ย 

 
   แนวทางการบริหารความเส่ียงองค์กร 

   ปี 2562 บริษทัฯ ไดย้ึดแนวทางของ COSO:ERM 2017 ท่ีสร้างความเช่ือมโยงกนัระหวา่งแผนกลยทุธ์
ทางธุรกิจและการด าเนินงาน (Integrating with Strategy and Performance) ในการบริหารความเส่ียง สรุปขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 
2. ระบุบ่ งช้ีความเส่ียงและเหตุแห่ งความเส่ียงท่ีจะส่ งผลกระทบต่ อเป้ าหมาย รวมถึงความเส่ียงหน่ วยงาน 

และความเส่ียงโครงการ 
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3. วิเคราะห์ ประเมินและจัดล าดับความเส่ียงโดยจ าแนกเป็น 4 ด้ าน คือ ความเส่ียง ด้ านกลยุทธ์  ด้ าน
การเงิน ดา้นการด าเนินงาน และด ้านธรรมาภิบาล 

4. ก าหนดเกณฑแ์ละวธีิควบคุมความเส่ียง 
5. ติดตามผล จดัท ารายงาน และประเมินผล 

 
ปัจจยัความเส่ียงขององค์กร 

บริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์ ประเมิน หาแนวทางป้องกนัและบริหารจดัการเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัความเส่ียงหลกัด้านแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ลกัษณะสาเหตแุละผลกระทบ 
• ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยส่ีงผลใหส้ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและกฎหมาย เปล่ียนแปลง 
• การเปิดเสรีและการส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และพลังงานและระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท าใหมี้ผูเ้ล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศในธุรกิจมากข้ึน 
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ 

• กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่างๆ เปล่ียนแปลง 
• สภาพการแข่งขนัมากข้ึน กอปรกบัโครงการพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง อาจ

ส่งผลต่อการบริหารตน้ทุนและก าไร ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเส่ียง และลดผลกระทบ 

• ติดตามการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งวเิคราะห์และประเมินผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงต่อแผนกลยทุธ์ (Strategic Risk) ขององคก์ร เช่น เป้าหมาย การด าเนินงาน การเงิน หรือส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นตน้ 
•  ประเมินปัจจยัภายใน (Internal Factors) ขององคก์รในการสนบัสนุนการด าเนินงาน เช่น แผนการลงทุนการ
บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ ก าหนดให้มีการทบทวนแผน
กลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี 
ระดบัความเส่ียงคงเหลือ: ปานกลาง 
2. ปัจจยัความเส่ียงหลกัด้านการเงนิ (Financial Risk) 
ลกัษณะสาเหตแุละผลกระทบ 
ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั กอปรกบัสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐกบัจีนส่งผลต่ออตัราแลกเปล่ียน และอตัรา
ดอกเบ้ียรวมทั้งรายไดจ้ากต่างประเทศของบริษทัฯ ซ่ึงอาจจะกระทบต่อสภาพคล่อง และการลงทุนของบริษทัฯ
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ 

เป้าหมายบริษทัฯ มุ่งเน้นลงทุนต่างประเทศมากข้ึน จึงมีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนหรือส่งผลต่ออตัราดอกเบ้ีย และการบริหารสภาพคล่องของเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนดว้ย 
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แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเส่ียง และลดผลกระทบ 

•  ก าหนดให้มีนโยบายการเงินเป็นกรอบและหลกัเกณฑใ์นการควบคุม และบริหารความเส่ียงทางการเงิน ทั้ง 
ดา้นดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และการบริหารจดัการสภาพคล่อง 
•  วางแผนประมาณการทางการเงิน ทั้งดา้นปริมาณและระยะเวลาใหเ้หมาะสมกบัฐานะการเงินของบริษทัฯ 
•  ยกระดบัประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายการเงินและการ
ด าเนินงานตามแผนงานความเส่ียงดา้นด าเนินการ 
ระดบัความเส่ียงคงเหลือ: ต ่า 
3. ปัจจยัความเส่ียงหลกัด้านการด าเนินการ (Operation Risk) 
ลกัษณะสาเหตแุละผลกระทบ 
•  ความสามารถในการสร้างรายไดข้องโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ลดลง โรงไฟฟ้ามีอายกุารใชน้าน
มากกวา่ 10 ปี 
•  ภยัคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ และการท าลายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ 

•  ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรลดลง ความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าอาจลดลง 
•  การรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาประสิทธิภาพมากข้ึนตามความซบัซอ้นของ
การโจมตีทางไซเบอร์ ซ่ึงส่งผลต่อการลงทุนยกระดบัระบบการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศทั้งใน
ส านกังานและโรงไฟฟ้า 
แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเส่ียง และลดผลกระทบ 

•  ติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินความเส่ียงด้านการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าประสิทธิภาพการ
เดินเคร่ืองการวางแผนบ ารุงรักษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด และความน่าเช่ือถือไดข้องเคร่ืองจกัร (Efficiency and 
Reliability) ตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 
•  ใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บเหมา และส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
•  ติดตามและประเมินผลความสามารถในการสร้างรายไดข้องโรงไฟฟ้าทั้ง ในดา้ นของประสิทธิภาพและความ
พร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ 
•  ติดตามคุณภาพงานบ ารุงรักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตามแผนงานท่ีก าหนดอยา่งใกลชิ้ด 
• พฒันาระบบความปลอดภยัเพื่อป้องกนั ระบบเครือข่ายของบริษทัฯ ให้เขม้ขน้และรัดกุมมากข้ึน เช่น การ
ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงอุปกรณ์ต่างๆ,  การติดตั้ง Firewall,  Web and Mail Filtering, ติดตั้งระบบป้องกนั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Server/Client) ไดแ้ก่ Server Firewall, Logon Policy, Anti-Virus Program 
•  การจดัล าดบัชั้นความลบัขอ้มูล 
•  การท าระบบฐานขอ้มูลส ารอง 
•  จดัท า Disaster Recovery Plan และแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ Business Continuity Plan 
ระดบัความเส่ียงคงเหลือ: ต ่า 
4. ปัจจัยความเส่ียงหลักความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption Risk) และ ความเส่ียงด้านการ

ปฏิบัตติามกฎระเบียบ และข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (Compliance Risk) 
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ลกัษณะสาเหตแุละผลกระทบ 
•  พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ระบุวา่ ผูใ้ดให ้
ขอให ้หรือรับวา่จะใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้พนกังานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐต่างประเทศหรือ 
เจา้ หนา้ท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิง การกระท าอนัมิชอบดว้ย
หน้าท่ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้า ปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ าทั้ งปรับ ในกรณท่ีผุก้ระท า
ความผิดเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลใดและกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดงักล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมี
ความผิดตามมาตราน้ี และตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หน่ึงเท่า แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
• กฎหมาย ระเบียบและเง่ือนไขแต่ละประเทศ รวมทั้งการตีความกฎหมายท่ีมีความซบัซอ้นแตกต่างกนั อาจ
ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไม่ครบถว้น 
แนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ 

• ธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลงังานและระบบสาธารณูปโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นกิจการท่ีควบคุมโดย
ภาครัฐและเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม ดว้ยการประมูลและมีกฎระเบียบและเง่ือนไขท่ีซบัซอ้น อาจท า
ใหก้ารปฏิบติัตามยุง่ยากและไม่ครบถว้น 
• บริษทัฯ มีการลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมายของแต่ละประเทศลว้นมี
ความซบัซอ้นและมีความแตกต่างกนั อีกทั้งความคุน้เคยในขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั จึง
มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีความเส่ียงในดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมายดงักล่าว 
แนวทางในการป้องกัน และบริหารจัดการความเส่ียง และลดผลกระทบ 

•  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของกลุ่มบริษทัฯ และระเบียบ
บริษทัฯวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นกรอบในการปฏิบติัของพนกังานทุกคน 
•  ก าหนดใหมี้การทดสอบความรู้ความเขา้ใจของพนกังานเก่ียวกบัแนวทางการต่อตา้นการทุจริตของบริษทัฯ 
โดยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล 
•  ออกระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และเป็นกลไกการตรวจสอบและป้องกนัการ
ทุจริตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการการต่อตา้นทุจริตของสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(Audit Committee) ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบการด าเนินงานในภาพรวม 
•  ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ขอ้บังคบั หลกัเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของประเทศท่ีเป็น
เป้าหมายการลงทุนอยา่งลึกซ้ึงและรอบดา้น รวมทั้งจดัหาท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพื่อให้
ค  าแนะน า 
•  ศึกษาและสอบทานขอ้มูลการลงทุนและความเส่ียงในแต่ละประเทศจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได ้พร้อม
ทั้งจดัหาท่ีปรึกษากฎหมายท่ีมีประสบการณ์ในประเทศนั้นๆ เขา้มาร่วมท างาน เพื่อให้การปฏิบติัตามกฎหมาย
ถูกตอ้งและครบถว้น 
•  แสวงหาพนัธมิตรท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจของประเทศนั้นๆ ท่ีสนใจลงทุน 
ระดบัความเส่ียงคงเหลือ: ต ่า 
 
 



         สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 58  

 การบริหารความเส่ียงใหม่ 
 บริษทัฯ ไดติ้ดตามสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เพ่ือประเมินปัจจยัเส่ียงใหม่ๆ ท่ียงัมีความไม่

แน่นอนและอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต ทั้ งน้ี บริษทัฯ เห็นว่า ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเทคโนโลย ีเป็นปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีตอ้งหาแนวทางในการป้องกนั และปรับตวัให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนซ่ึงไดมี้การพิจารณาบริหารจดัการโดยสรุป ดงัน้ี 

ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ความเป็นไปได้ในการจัดการ/โอกาส 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรเพิ่มข้ึนในภาค
ก า ร ผ ลิ ต  ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ครัวเ รือนตามจ านวน
ประชากรท่ีมากข้ึน 

• การขาดแคลนน ้ าซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัในการ
ผลิตไฟฟ้า  ส่งผลให้การเลือกพื้น ท่ีตั้ งของ
โครงการยากมากข้ึน หรือเกิดการแย่งชิงน ้ ากบั
ชุมชน ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างการยอมรับโครงการ
หรืออาจเกิดการประท้วงของชุมชนจนการ
ด าเนินงานหยดุชะงกั 
• ภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหวมี
ความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน และส่งผล
กระทบ ต่อต้น ทุน  และก ารด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
หยดุชะงกั 
• การบงัคบัใชก้ฎหมาย และ/หรือมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นความหลากหลาย
ชีวภาพท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

• วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความเพียงพอของวตัถุดิบ คือ น ้ า 
และเช้ือเพลิง ตลอดอายโุครงการ 
• ติดตามข้อมูลการศึกษาและวิจัยเ ก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามา
ประกอบการวเิคราะห์ความเส่ียงโครงการและการเลือก
ท่ีตั้งโครงการ 
• ใชว้ิธีการโอนถ่ายความเส่ียงดว้ยการประกนัภยัภยั
ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของบริษทัฯ 
ทั้งโรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการแลว้และโครงการใหม่ๆ 
• ปรับสัดส่วนการลงทุนในพลงังานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึน เพื่อลดผลกระทบดา้นวตัถุดิบและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
• ติดตามและศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพื่อ
ประเมินผลกระทบและวางแผนการจัดการก๊าซเรือน
กระจกในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลย ี
 
เป็นผลพวงจาก
ความกา้วหนา้ในการ
พฒันาเทคโนโลยอียา่ง
รวดเร็ว โดยเฉพาะ
เทคโนโลยเีก่ียวกบั  
Big Data 
ปัญญาประดิษฐ ์ 
Quatum Computing 
รวมทั้งการเปล่ียนผา่นสู่
ยคุดิจิทลั 

• มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนินชีวติมากข้ึน 
ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงสู่ดิจิทัล
มากข้ึน ส่งผลให้โมเดลธุรกิจต้องปรับเปล่ียน 
เกิดนวตักรรมต่างๆ มากข้ึนซ่ึงเป็นทั้ งโอกาส
และความเส่ียงทางธุรกิจขณะท่ีการบุกรุกขอ้มูล
ของบุคคลภายนอกกส็ามารถท าไดง่้ายข้ึน 
• การลงทุนเพื่อติดตั้งระบบความปลอดภยัจาก
การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มข้ึนจากการเป็นสังคม
ดิจิทลั และการใชเ้ทคโนโลยดี าเนินธุรกิจเพิม่ข้ึน 
• กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลต่างๆจะมี
ความเข้มงวดมากข้ึน เพื่อป้องกันการละเมิด
ความเป็นส่วนตวัและการโจรกรรมขอ้มูล 

• วเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจเพือ่สนบัสนุนเป้าหมายการ
ลงทุนธุรกิจใหม่หรือ New S Curve ของบริษทัฯ 
• แสวงหาพนัธมิตรท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ
ดา้นเทคโนโลยี เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และลดความเส่ียงรวมทั้ งผลกระทบ
ดา้นเศรษฐกิจของบริษทัฯ 
• ติดตามวิวฒันาการและรูปแบบการโจมตีทางดา้น   
ไซเบอร์ท่ีเกิดข้ึน และประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การป้องกันความปลอดภยัระบบเครือข่ายและระบบ
ข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้ งระบบการควบคุมการ
เดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้า พร้อมทั้ งจัดหาท่ีปรึกษาท่ี
เช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีเพื่อให้ค าแนะน าและร่วมหา
แนวทางการป้องกนั 
• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการบงัคบั
ใช้กฎหมายท่ีอาจจะน ามาซ่ึงมาตรการเก่ียวกับการ
ปกป้องขอ้มูลและการป้องกนัความเป็นส่วนตวั 

 



         สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 59  

การจดัการภาวะวกิฤตและความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 
ในปี 2562 บริษทัฯ ไดท้บทวนและปรับปรุงแผนการจดัการภาวะวิกฤต แผนการส่ือสารภาวะวิกฤต และ

แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ พร้อมทั้งประกาศนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และการบริหารจดัการความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและความไม่แน่นอน
ท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดใ้นอนาคตทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยงัเป็น
การรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนการเติบโตขององคก์ร นโยบายดงักล่าวมีสาระส าคญั
ดงัน้ี 

• บริษทัฯ จะจดัให้มีการพฒันาระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ดว้ยการจดัวางระบบการบริหารแบบองคร์วมท่ีประกอบดว้ย แผนการจดัการภาวะวิกฤต แผนการ
ส่ือสารภาวะวกิฤต และแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

• คณะท างานบริหารความเส่ียงโดยฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลระบบการ
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจองค์กรในภาพรวม พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นระยะ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพยท์ าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity  Manager) ซ่ึงจะเป็นศูนยก์ลางการประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอก กบัคณะกรรมการจดัการ
ภาวะวิกฤต เพื่อด าเนินกิจกรรมของการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต หรือภาวะวิบัติ 
จนกระทัง่เหตุการณ์กลบัสู่ภาวะปกติ 

• ผูจ้ดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เป็นผูก้  าหนดผูป้ระสานงานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ
องคก์รเพ่ือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และรายงานผลใหผู้จ้ดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

• ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน มีหนา้ท่ีบริหารจดัการแผนจดัการภาวะวิกฤต โดยด า เนินการจดัท า
ปฏิบติั ทดสอบ และปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้นใหเ้ป็นปัจจุบนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นยัส าคญั และประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีปฏิบติังานทางธุรกิจท่ีส าคญั (Critical Business Function) ท าการ
ประเมิน ทบทวนความเส่ียง และวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเป็นประจ าทุกปี 

• ฝ่ายองค์กรสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีบริหารจดัการแผนการส่ือสารภาวะวิกฤต โดยด า เนินการจดัท าไปปฏิบติั
ทดสอบ และปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนัและพร้อมใชง้านในภาวะวกิฤต อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

• หน่วยธุรกิจมีหนา้ท่ีจดัท า น าไปปฏิบติัทดสอบ และปรับปรุงแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจของหน่วยงาน 
และ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถว้น ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั และพร้อมใชง้านเม่ือเกิดภาวะวิกฤต โดยให้มีการทบทวน
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีก าหนด
ไว ้สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนท าหนา้ท่ีในการควบคุม และเก็บรักษาแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ
หน่วยงานดว้ย 

• หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานทางธุรกิจท่ีส าคญั จัดให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยตรงเขา้ร่วมด าเนินการ
ประเมินและทบทวนความเส่ียง และวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพ่ือน ามาจดัเตรียมกลยทุธ์การกอบกู ้จดัท าแผนความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจของหน่วยงานต่อไป 
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• ฝ่ายบริหารส านกังาน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ประสานงานและเช่ือมโยงระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
กบัแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผน Disaster Recovery Plan รวมทั้งศูนยส์ั่งการ (Command 
Center) และศูนยป์ฏิบติังานส ารอง (Altermate Site) 

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหนา้ท่ีสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจแก่ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ผูบ้ริหารระดบัสูง มีหน้าท่ีส่ือสารนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างและผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ รับทราบ และถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งก ากับดูแลให้กระบวนการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจของแต่ละสายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตลอดจนเสริมสร้างและพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

• ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ตลอดจนลูกจา้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วม สนบัสนุน และปฏิบติัตาม
นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษทัฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 
4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 

1)  บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค.62 

1.    ทีด่นิ 295.99  

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 222.58 
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3. ครุภัณฑ์   

        3.1  อุปกรณ์ตกแต่งส านกังาน  4.01  

        3.2  อุปกรณ์ส านกังาน 0.82  

        3.3  ระบบคอมพิวเตอร์ 15.02  

        3.4  อุปกรณ์อ่ืน  0.09  

รวม 538.51  

หมายเหต ุ 1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด 
 2. ไม่รวมท่ีดินส าหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจ านวน 305.39 ลา้นบาท                    

มูลค่าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 จ านวน 305.39 ลา้นบาท 
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2)  บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 62 

1. ทีด่นิ  ประกอบดว้ย  

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

    1.2  ท่ีดิน   สถานีสูบน ้ า เน้ือท่ีรวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 3.74  

    1.3  ท่ีดิน   ท่าเทียบเรือ เน้ือท่ีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

    1.4 ท่ีดินทาง  หนองน ้ า ล ารางสาธารณะเน้ือท่ีรวม 40 ไร่  2 งาน 69.6 ตารางวา 22.22  

    1.5 ท่ีดินสถานีรับน ้ ามนัเตาเพชรเกษม เน้ือท่ีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  

    1.6 ท่ีดิน  โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี เน้ือท่ีรวม 160ไร่ -0- งาน 24.90 ตารางวา 26.62  

2.  โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

      2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 487.75  
 

      2.2  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี 13.13  

      2.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั 

      2.4   เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือประจ าโรงไฟฟ้า 

152.16 

24.12 

 
 

3.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ   

3.1  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 

9.58 

     5.40 

     6.83 

 
 

3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 

 

1.19  
 

3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 5.61  

4.  ยานพาหนะ 0.04  

5.  ครุภัณฑ์ 

 

 

5.1  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

 

                    0.69  

5.2  อุปกรณ์ส านกังาน                    6.29  

5.3  คอมพิวเตอร์และ Network 3.19 

6. เคร่ืองจกัรระหว่างตดิตั้ง 58.50 

รวม 1,486.77 
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หมายเหต ุ   1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
                    2. ไม่รวมท่ีดินส าหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลคา่ทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจ านวน 109.86 ลา้นบาท มูลค่า

คงเหลือ  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 จ านวน 89.28 ลา้นบาท 
                    3. ท่ีดินตามขอ้ 1.4 ก่อนปี 2553 มีเน้ือท่ี 19-2-81.6 ไร่  ปี 2553ไดรั้บโอนท่ีดินสาธารณะมาเพ่ิม 20-3-88 ไร่ รวม 

40-2-69.6 ไร่ 
 

3)  บริษัท ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 62 

- ไม่มรีายการ - - 

หมายเหต ุ    ไม่รวมท่ีดินส าหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจ านวน 3.82 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        
     ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 จ านวน 3.82 ลา้นบาท 
 

4)  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากัด 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 62 
1. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.15 

2. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งส านกังาน  1.65 

        1.2  อุปกรณ์ส านกังาน 0.08 

        1.3  ระบบส่ือสาร 0.01 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 

2.  ยานพาหนะ 

3. งานระหว่างก่อสร้าง 

0.26 

รวม 2.15 

หมายเหต ุ  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั ทั้งหมด 

5)  บริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรช่ัน จ ากดัและบริษัทย่อย  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 62 
1.    ทีด่นิ 185.81  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 15,071.89  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   70.98  

4.    ครุภัณฑ์  

 

 

          4.1 ระบบคอมพิวเตอร์                   0.76  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 62 
5.   เคร่ืองจกัรระหว่างตดิตั้ง 

 

             2,155.10  
รวม            17,484.54  

หมายเหต ุ   1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดัและบริษทัยอ่ย 
  2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดจ านองท่ีดิน 

อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจ าน าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า 5 โครงการ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 761.62 
ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 16,062.21 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 

6)  บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 62 
1.    ครุภัณฑ์   

          1.1  อุปกรณ์ส านกังาน 0.04  

          1.2  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.03  

รวม 0.07  

หมายเหต ุ   1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั  
 2. ไม่รวมตน้ทุนพฒันาโครงการจ านวน 26.04 ลา้นบาท 
 

7)  บริษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 62 
1.    ทีด่นิ                         491.75  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 4,046.71  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง                    1.98  

4.   เคร่ืองจกัรระหว่างตดิตั้ง 

 

               39.72  
รวม            4,580.16  

หมายเหต ุ   1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินทั้งหมดและเคร่ืองจกัร

บางส่วน เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอ่ืนๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร  
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์         
โคเจนเนอเรชัน่  จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการ           
ร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 35% ในบริษทั เบิกไพร โคเจน
เนอเรชัน่  จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

21,900.00 99.99 % 21,900.00 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั 

 ถือหุ้น 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั  

 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั ซีเอน็                 
ไบโอแมส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั แอลพี                     
ไบโอแมส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

  ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั พีบี                         
ไบโอแมส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ตา้ จ  ากดั 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 3) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 

 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ประเภทพลงังานทดแทน

และธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

640.00 99.99 % 640.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั (ต่อ) 

 
 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 4) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอ แมส 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอฟเูอล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

    

4.บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั เอเชีย น ้าประปา 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้  

ด าเนินงานดา้นเดินเคร่ือง

และบ ารุงรักษา รวมทั้ง

ลงทุนและด าเนินการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ

ลงทุนใน สปป.ลาว 

2.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 

5. บริษทั อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล             

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

 ถือหุ้น 100% ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์
เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ถือหุ้น 
100% ในบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่
แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั             
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  
โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
-  ถือหุ้น 100% ในบริษทั                           
ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
และบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  

 
 

 

ลงทุน พฒันา และ

ด าเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ในต่างประเทศ 

17,650.00 99.99 % 17,650.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

5. บริษทั อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล             

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (ต่อ) 

 
 -  ถือหุ้น 100% ในบริษทั ราช ไชน่า           
พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
-  ถือหุ้น 40% ในบริษทั  ไฟฟ้าหงสา    
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 37.50% ในบริษทั พไูฟมายน่ิง 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 49% ในบริษทั PT Medco Ratch 
Power Riau ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

- ถือหุ้น 50% ในบริษทั Fareast 
Renewable Development Pte. Ltd.   
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

    

6. บริษทั ราช โอแอนด์เอม็ จ ากดั บริการเดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

7.บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลดิง้ จ ากดั 

 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั บริษทั หินกอง
เพาเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 4.00 
 

99.99% 4.00 

8. บริษทั ราช โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าและน ้าเยน็ 

หุ้นสามญั 479.34 
หุ้นบุริมสิทธิ 1,170.66 

99.97% 1,866.05 

 42,560.61 

 

การร่วมค้า และบริษัทร่วม                                 หน่วย:ลา้นบาท 
ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี จ  ากดั 

(ถือหุ้น 75% ในบริษทัไฟฟ้าน ้ างึม 2 

จ  ากดั- การร่วมคา้) 

ลงทุน พฒันา และ

ด าเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าใน สปป.ลาว 

6,606.75 33.33% 2,202.25 

2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส 

จ ากดั 

ให้บริการงานเดินเคร่ือง

และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

20.00 50.00% 10.00 
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การร่วมค้า และบริษัทร่วม                                 หน่วย:ลา้นบาท 
ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

3. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้านอ้ย              

จ  ากดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 306.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 2,523.73 

4. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จ  ากดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1,996.02 20.00 % 399.20 

5. บริษทั เค อาร์ ทู จ  ากดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1,827.00 20.00 % 365.40 

6. บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั ลงทุนในโครงการ

โครงข่ายสายใยน าแกว้

น าแสงใตดิ้น  

1.00 51.00 % 0.51 

7. บริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ  ากดั ลงทุนในโครงการติดตั้ง

และพฒันาโครงข่าย

โทรคมนาคม 

133.00 35.00 % 180.02 

รวม 5,681.11 

 

เงนิลงทุนในกจิการอ่ืน                                                    หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 
1. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วิส จ ากดั ให้บริการงานซ่อม

อุปกรณ์เคร่ืองกงัหนัก๊าซ

ของระบบผลิตไฟฟ้า 

623.00 10.00 % 62.30 

2.บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก              โม

โนเรล จ ากดั 

ให้บริการรถไฟฟ้าและ

ซ่อมบ ารุงรักษาโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีชมพ ู    

แคราย-มีนบุรี 

14,400 10.00% 1,180.00 

3.บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากดั ให้บริการรถไฟฟ้าและ

ซ่อมบ ารุงรักษาโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ลาดพร้าว-ส าโรง 

14,400 10.00% 1,200.00 

รวม  2,442.30 
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ทั้งน้ี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะลงทุน พฒันา และด าเนินงานดา้นผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามวสิยัทศัน์การเป็นบริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิ 
ภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน 
งบประมาณลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการ เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและการ
เจริญเติบโตแก่บริษทัฯ การพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอเพ่ือใหโ้ครงการลงทุนของบริษทัฯ         
มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหล้งทุน และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบ 

 

5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นอกจากขอ้พิพาทตามรายละเอียดท่ีกล่าวต่อไปในส่วนน้ี บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัเป็นจ านวนท่ีสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ หรือคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

1. บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพง่หมายเลขด าท่ี พ. 678/2557 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 825 ลา้นบาท 
ซ่ึงโจทก์กล่าวหาวา่ บริษทัฯ กระท าผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพ่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้
สิทธิไม่สุจริตท่ีจะไม่ยืน่ขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้าซ่ึงท าใหโ้จทกเ์สียหายจากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูลโรงไฟฟ้า ใน
คดีดงักล่าวน้ี ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องของโจทก ์เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี  พ. 2448/2561
โดยให้เหตุผลว่า บริษทัฯ กระท าการโดยสุจริต ไม่ไดก้ระท าละเมิดต่อโจทก์ ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ 

2. บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี ทป. 199/2561 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 5,271.10 
ลา้นบาท ซ่ึงโจทกก์ล่าวหาวา่ บริษทัฯ ละเมิดสิทธิความลบัทางการคา้ โดยการน าขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของโจทกไ์ปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บความยินยอม ท าให้โจทก์เสียสิทธิ รายได ้หรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ควรจะไดรั้บจากขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ดงักล่าว ในคดีน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีความเห็นวา่ จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองดว้ยไม่มีการกระท าใดตามขอ้กล่าวหาตามท่ีโจทก์ฟ้องและเช่ือมัน่ในขอ้
ต่อสูท้ั้งในประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวในงบ
การเงิน โดยคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน  
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ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระ
แล้ว 

บริษทัย่อย จ านวน 18 บริษทั 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ  ากดั 

128 หมู่ท่ี 6 ต  าบลพิกุลทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี 70000                            
โทรศพัท:์ 0 2978 5111,                            
0 3271 9185 ต่อ 3762                            
โทรสาร: 0 2978 5110,                            
0 3271 9185 ต่อ 3204 

สถานท่ีตั้งสาขาท่ี 2                                      
39 หมู่ท่ี 5 ถนนราชบุรี-ห้วยไผ ่ต  าบล
หินกอง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
70000                                                 
โทรศพัท:์ 0 3271 9000                       
โทรสาร: 0 3271 9090 

99.99 ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 
และลงทุนใน
ธุรกิจเก่ียวกบั
พลงังานไฟฟ้า 

21,900             
ลา้นบาท 

2,190           
ลา้นหุ้น 

10 บาท 21,900 
ลา้นบาท 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ  ากดั 

72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                    
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

420.20                
ลา้นบาท 

42.02  
ลา้นหุ้น 

10 บาท 420.20 
ลา้นบาท 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 

72  ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี11000                                                   
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

640 ลา้นบาท 64               
ลา้นหุ้น 

10 บาท 640              
ลา้นบาท 

4. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี11000                                                   
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

17,650                
ลา้นบาท 

1,765  
ลา้นหุ้น 

10 บาท 17,650 
ลา้นบาท 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระ
แล้ว 

5.. บริษทั  หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง 
จ ากดั 
72 ถนนงามวงศว์าน  ต  าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 

4 ลา้นบาท 0.40 

ลา้นหุ้น 

10 บาท 4 ลา้นบาท 

6. บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จ  ากดั 

72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี11000                                                   
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 บริการ
เดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

10                
ลา้นบาท 

1  ลา้นหุ้น 10 บาท 2.5           
ลา้นบาท 

7. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 

187 ยนิูต 12 บา้นโพนสะอาด เมืองไซ
เศรษฐา แขวงนครหลวงเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาว                                               
โทรศพัท:์ +856 21 454 074                          
โทรสาร: +856 21 454 075 

99.99 บริการ 
เดินเคร่ือง 

และบ ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าและ 
ลงทุนในธุรกิจ 

เก่ียวเน่ือง 

2.5                       
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

2.5               
ลา้นหุ้น 

1                 
เหรียญ
สหรัฐฯ 

2.5              
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

8. บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
 
8/22 หมู่ท่ี 18 ต  าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์: 0 2529 1711 

99.97 ผลิตและ 
จ าหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า
และน ้าเยน็ 

หุ้นสามญั 
479.34 

ลา้นบาท 
หุ้นบุริมสิทธิ 

1,170.66 ลา้น
บาท 

หุ้นสามญั 
4.793 

ลา้นหุ้น 
หุ้น

บุริมสิทธิ 
11.706
ลา้นหุ้น 

100 บาท หุ้นสามญั 
479.34 

ลา้นบาท 
หุ้น

บุริมสิทธิ 
1,170.66
ลา้นบาท 

9. บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จ ากดั 

72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                   
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 

(ถือหุ้นโดย 
บริษทั ราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

100 ลา้นบาท 10                
ลา้นหุ้น 

10 บาท 25               
ลา้นบาท 

10. บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ  ากดั 

72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000                                                   
โทรศพัท:์ 0 2794 9999                        
โทรสาร: 0 2794 9998 

99.99 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 
หินกองเพาเวอร์
โฮลด้ิง จ ากดั) 

ผลิตและ 
จ าหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

4 ลา้นบาท 0.40 

ลา้นหุ้น 

10 บาท 4 ลา้นบาท 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระ
แล้ว 

11. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

4th Floor, Ebene Skies, Rue de 
L’Institut, Ebene สาธารณรัฐมอริเชียส 

 100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 
อาร์เอชอินเตอร์

เนชัน่แนล              
คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ากดั) 

ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

524.13                
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

524.13             
ลา้นหุ้น 

1                   
เหรียญ
สหรัฐฯ 

524.13                
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

12. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

8 Marina Boulevard #05-02 Marina 
Bay Financial Centre Tower 1 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 018981 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 
อาร์เอชอินเตอร์

เนชัน่แนล
(มอริเชียส)      

คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั) 

ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

523.83                
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

523.83             
ลา้นหุ้น 

- 523.83                
ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 

13. บริษทั RATCH China Power 
Limited 
14th Floor, One Taikoo Place 
959 King’s Road, Quany Bay, 
Hong Kong 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 
อาร์เอชอินเตอร์

เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั) 

ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้าใน
ต่างประเทศ 

12,000  
เหรียญสหรัฐฯ 

0.012  

ลา้นหุ้น 

1 เหรียญ
สหรัฐฯ 

12,000 
เหรียญ
สหรัฐฯ 

14. บริษทั ราช-ออสเตรเลีย             
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

Level 7, 111 Pacific Highway, North 
Sydney, NSW 2060 ประเทศ
ออสเตรเลีย 

โทรศพัท:์ +61 2 8913 9400                
โทรสาร: +61 2 8913 9423 

 

100 

(ถือหุ้นโดยบริษทั 
อาร์เอชอินเตอร์

เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์)คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั) 

พฒันาและ
ด าเนินการ

โรงไฟฟ้าและ
ลงทุนในธุรกิจ

เก่ียวกบัพลงังาน
ไฟฟ้า 

634.11  ลา้น
เหรียญ

ออสเตรเลีย 

1,036.97 
ลา้นหุ้น 

- 634.11 
ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย 

15. บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จ ากดั 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 
ส านกังานของผูส้อบบญัชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากดั 
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0 2677 2000 
โทรสาร: 0 2677 2222 

- - - - - - 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระ
แล้ว 

16. บริษทั พีบีไบโอแมส จ ากดั 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 
 
ส านกังานของผูส้อบบญัชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากดั 
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0 2677 2000 

โทรสาร: 0 2677 2222 

- - - - - - 

17. บริษทั แอลพีไบโอแมส จ ากดั 
(อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี) 
 
ส านกังานของผูส้อบบญัชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากดั 
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0 2677 2000 

โทรสาร: 0 2677 2222 

- - - - - - 

18. บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั 

 
72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 
โทรศพัท:์ 0 2794 9999 
โทรสาร: 0 2794 9998 

51 ลงทุน 
ในโครงการ 

โครงข่าย 
สายใยแกว้ 

น าแสงใตดิ้น 

1 ลา้นบาท 0.10  
ลา้นหุ้น 

10 บาท 1 ลา้นบาท 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน และอ่ืนๆ จ านวน 26 บริษทั 

1. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส 
จ ากดั 
128 หมู่ท่ี 6 ต  าบลพิกุลทอง อ าเภอ
เมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 70000              
โทรศพัท:์ 0 3271 9300                         
โทรสาร: 0 3271 9309 

50 บริการ
เดินเคร่ือง และ

บ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้า 

20  ลา้นบาท 0.40             
ลา้นหุ้น 

50 บาท 20                
ลา้นบาท 

2. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย                  
เอนเนอร์จี จ  ากดั 
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 ถนน
สุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400            
โทรศพัท:์ 0 2691 9720-34              
โทรสาร: 0 2691 8307 

33.33 ลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกบั

พลงังานไฟฟ้า 

6,606.75          
ลา้นบาท 

660.675 
ลา้นหุ้น 

10 บาท 6,606.75 
ลา้นบาท 

3. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน - เซน ้านอ้ย 
จ  ากดั 
ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ 
ถนน 23 สิงหา บา้นหนองบอน                           
เมืองไซเสดถา แขวงนครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
โทรศพัท:์ +856 21 455 025               
โทรสาร: +856 21 455 025 

25 ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

306 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

3.06             
ลา้นหุ้น 

100               
เหรียญ
สหรัฐฯ 

306 ลา้น
เหรียญ
สหรัฐฯ 

4. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จ  ากดั 

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล
ซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 25 ถนนวิทย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
โทรศพัท:์ 0 2106 8000                    
โทรสาร: 0 2106 8008 

20 ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

1,996.02          
ลา้นบาท 

199.602 
ลา้นหุ้น 

10 บาท 1,996.02 
ลา้นบาท 

5. บริษทั เค.อาร์.ทู จ  ากดั 

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล
ซีซัน่ส์เพลส ชั้นท่ี 25 ถนนวิทย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

โทรศพัท:์ 0 2106 8000                    
โทรสาร: 0 2106 8008 

20 ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

1,827            
ลา้นบาท 

182.70
ลา้นหุ้น 

10 บาท 1,827    ลา้น
บาท 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

6. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วิส 
จ ากดั 

56/25 หมู่ท่ี 20 ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท:์ 0 2529 0800                         
โทรสาร: 0 2529 0900 

10 ให้บริการงาน
ซ่อมอุปกรณ์
เคร่ืองกงัหนั

ก๊าซของระบบ
ผลิตไฟฟ้า 

623              
ลา้นบาท 

6.23           
ลา้นหุ้น 

100 บาท 623             
ลา้นบาท 

7. บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอก             
โมโนเรล จ ากดั 

21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 0 2273 8511-5                     
โทรสาร : 0 2273 8516 

10 การขนส่ง ขน
ถ่ายสินคา้และ

โดยสาร
รถไฟฟ้าและ

ด าเนินการต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบั

กิจการขนส่ง
และงานอ่ืนท่ี

ส่งเสริมกิจการ 

14,400              
ลา้นบาท 

144           
ลา้นหุ้น 

100 บาท 11,800           
ลา้นบาท 

8. บริษทั อีสเทิร์น บางกอก                    
โมโนเรล จ ากดั 

21 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท:์ 0 2273 8511-5                     
โทรสาร: 0 22730 8516 

10 การขนส่ง ขน
ถ่ายสินคา้และ

โดยสาร
รถไฟฟ้าและ

ด าเนินการต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบั

กิจการขนส่ง
และงานอ่ืนท่ี

ส่งเสริมกิจการ 

14,400              
ลา้นบาท 

144           
ลา้นหุ้น 

100 บาท 12,000           
ลา้นบาท 

9. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอ-
เรชัน่ จ  ากดั 

155/115 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี           
หมู่ท่ี 4 ต าบลเจด็เสมียน อ าเภอ                  
โพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 

โทรศพัท:์ 0 3291 9990                       
โทรสาร: 0 3291 9998 

ส านักงานสาขา (1)                                
155/116 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี           
หมู่ท่ี 4 ต าบลเจด็เสมียน                            
อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 

 

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า
และไอน ้า 

2,500                   
ลา้นบาท 

250               
ลา้นหุ้น 

10 บาท 2,500            
ลา้นบาท 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

9. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอ-
เรชัน่ จ  ากดั (ต่อ) 

ส านกังานสาขา (2)                                
155/117 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี             
หมู่ท่ี 4 ต  าบลเจด็เสมียน                           
อ  าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 70120 

      

10. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
111 หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า
และไอน ้า 

1,550                 
ลา้นบาท 

155             
ลา้นหุ้น 

10 บาท 1,550           
ลา้นบาท 

11. บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ 
จ  ากดั 
302 อาคารเอสแอนดเ์อ ชั้น 2 ถนน 
สีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท:์ 0 2978 5380                        
โทรสาร: 0 2978 5080 ต่อ 5380 

35 

(ถือหุ้นโดย
บริษทั ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรี จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า
และไอน ้า 

1,331                
ลา้นบาท 

133.10            
ลา้นหุ้น 

10 บาท 1,331          
ลา้นบาท 

12. บริษทั โซลาร์ตา้ จ  ากดั 

72 ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี11000                                                   
โทรศพัท:์ 0 2978 5200                       
โทรสาร: 0 2978 5080 ต่อ 5200 

49 

(ถือหุ้นโดย
บริษทั ราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

1,320                
ลา้นบาท 

13.20            
ลา้นหุ้น 

10 บาท 1,100          
ลา้นบาท 

13. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) 
จ ากดั 
1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 
ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0 2011 8111                      
โทรสาร: 0 2011 8112  

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

188.75                
ลา้นบาท 

18.875            
ลา้นหุ้น 

10 บาท 188.75 ลา้น
บาท 

14. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) 
จ ากดั 

1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 
ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0 2011 8111                         
โทรสาร: 0 2011 8112 

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

199.25                
ลา้นบาท 

19.925            
ลา้นหุ้น 

10 บาท 199.25 ลา้น
บาท 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

15. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) 
จ ากดั 
1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 
ซอยแจ่มจนัทร์แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท:์ 0 2011 8111                       
โทรสาร: 0 2011 8112 

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

188.75                
ลา้นบาท 

18.875            
ลา้นหุ้น 

10 บาท 188.75  ลา้น
บาท 

16. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั 
56 หมู่ท่ี 3 ต  าบลขนุตดัหวาย                
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
โทรศพัท:์ 0 7489 0754-5                      
โทรสาร: 0 7489 0757 

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

246                
ลา้นบาท 

2.46            
ลา้นหุ้น 

100 บาท 246              
ลา้นบาท 

17. บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จ ากดั 
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์
สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
10800 
โทรศพัท:์ 0 2910 9700                           
โทรสาร: 0 2910 9713 

40 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัราชบุรี

พลงังาน จ ากดั) 

จดัหาเช้ือเพลิง
ชีวมวล 

1 ลา้นบาท 0.01              
ลา้นหุ้น 

100 บาท 1 ลา้นบาท 

18. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั 
1828 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท:์ 0 2311 5111                       
โทรสาร: 0 2332 3882 

25 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัราชบุรี อลั
ลายแอนซ์ จ ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

7,325               
ลา้นบาท 

73.25            
ลา้นหุ้น 

100 บาท 7,325             
ลา้นบาท 

19. บริษทั ไฟฟ้าน ้างึม 2 จ  ากดั 

215 ถนนลานชา้ง บา้นเชียงยนื                 
เมืองจนัทะบูลี นครเวียงจนัทน์             
สปป.ลาว 

โทรศพัท:์ +856 21 251 718                
โทรสาร: +856 21 252 060 

25 

(ถือหุ้นโดย
บริษทัเซาทอี์สท ์
เอเชียเอนเนอร์จี 

จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

8,809              
ลา้นบาท 

880.90            
ลา้นหุ้น 

10 บาท 8,809             
ลา้นบาท 

20. Fareast Renewable 

Development Pte. Ltd. 

 

16 Raffles Quay 

Hong Leong Building # 40-02 

Singapore 048581 

50 
(ถือหุ้นโดย 

บริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์ 

เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั) 

ลงทุนในธุรกิจ 
เก่ียวกบั 

พลงังานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ 

87.80 ลา้น 

เหรียญสหรัฐฯ 

33.86 

ลา้นหุ้น 

1 เหรียญ
สหรัฐฯ

ส าหรับ19.80 
ลา้นหุ้น และ 
4.84 เหรียญ

สหรัฐฯ
ส าหรับ 

14.06 ลา้น
หุ้น 

87.80 ลา้น 
เหรียญ 

สหรัฐฯ 
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ช่ือบริษทั-ที่ตั้ง สัดส่วนการ 

ถือหุ้น (%) 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

21. PT Medco Ratch Power Riau 
The Energy Building, 7th Floor, 
SCBD Lot 11A, JI. Jendral Sudirman 
Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia 

49 
(ถือหุ้นโดย

บริษทั อาร์เอช
อินเตอร์เนชัน่

แนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

12,000               
ลา้นรูเปียห์
อินโดนีเซีย 

12  
ลา้นหุ้น 

1,000             
รูเปียห์

อินโดนีเซีย 

3,000          
ลา้นรูเปียห์
อินโดนีเซีย 

22. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั  
เมืองสีสตัตะนาก นครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
โทรศพัท:์ +856 21 223 911                  
โทรสาร: +856 21 222 089 

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษทัอาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่
แนล(สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

927 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

92.70 
 ลา้นหุ้น 

10 เหรียญ
สหรัฐฯ 

927 ลา้น
เหรียญ
สหรัฐฯ 

23. บริษทั พไูฟมายน่ิง จ  ากดั 
เมืองสีสตัตะนาก นครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
โทรศพัท:์ +856 21 223 911                  
โทรสาร: +856 21 222 089 

37.50 
(ถือหุ้นโดย

บริษทัอาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่
แนล(สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่

จ  ากดั) 

ผลิตและ
จ าหน่ายถ่านหิน 

0.05 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ 

0.005 
 ลา้นหุ้น 

10 เหรียญ
สหรัฐฯ 

0.05 ลา้น
เหรียญ
สหรัฐฯ 

24. บริษทั เอเชีย น ้าประปา จ ากดั 
ตึก NNN ชั้น 5 ถนนบลีูจนั 
บา้นโพนสีนวน เมืองสีสตัตะนาก 
นครหลวงเวียงจนัทน์ 
สปป.ลาว 

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษทัราช-ลาว
เซอร์วสิจ ากดั) 

ผลิตและ 
จ าหน่าย 

น ้าประปา 

100,800 
ลา้นกีบ 

12  
ลา้นหุ้น 

8,400 กีบ 100,800 
ลา้นกีบ 

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 
เซอร์วสิจ ากดั 

5.65% และ 
บริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์ 
เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 4.46%) 

ผลิตและ 
จ าหน่าย 

พลงังานไฟฟ้า 

6,717,214.79 
ลา้นกีบ 

1,679.304 
ลา้นหุ้น 

4,000 กีบ 6,717,214.79 
ลา้นกีบ 

26. บริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากดั 
170/63 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 
ชั้น 20 ซอยสุขมุวิท 16 (สามมิตร) 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 
โทรศพัท:์ 0 2661 9922 

35 ลงทุนใน 
โครงการติดตั้ง 

และพฒันา 
โครงข่าย 

โทรคมนาคม 
และธุรกิจ 
เก่ียวเน่ือง 

133 ลา้นบาท 13.3 
 ลา้นหุ้น 

10 บาท 133 
ลา้นบาท 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท   

บริษทั  ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ จ านวนรวมทั้งส้ิน 14,500 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีช าระแลว้จ านวน 1,450 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น   

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีมีสถานะเป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจ ด าเนิน
ธุรกิจหลกัในการผลิต จดัให้ไดม้า และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้าภายใตก้รอบ
พระราชบญัญติั กฟผ. โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 45 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด 1,450 ลา้นหุน้ 

 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่9  กนัยายน 2562 (Record Date) 

ล าดบั ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000 45.00 

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 209,920,360 14.48 

3. ส านกังานประกนัสงัคม 48,475,300 3.34 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 41,350,589 2.85 

5. STATE STREET EUROPE LIMITED 35,326,894 2.44 

6. สหกรณ์ออมทรัพย ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากดั 21,613,600 1.49 

7. นายมิน เธียรวร 20,500,000 1.41 

8. AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 16,726,000 1.15 

9. บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 6,240,000 0.43 

10. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 5,119,500 0.35 

 รวม 1,057,772,243 72.94 

 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 392,227,757 27.06 

 จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 1,450,000,000 100.00 

หมายเหตุ 
1. รายช่ือผูถื้อหุน้รวบรวมโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนรวมถึงลงทุนกบับุคคลอ่ืนเพื่อด าเนินการ
ดงักล่าว และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ มีผูแ้ทนมาเป็นกรรมการบริษทั จ านวน 6 คน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 คน 
3.บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ี ตลท. ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลท. 
โดยอตัโนมติั เพื่อขายใหแ้ก่ผูล้งทุน และน าเงินไดจ้ากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลท. ผูล้งทุนท่ี
ถือเอน็วีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชนท์างการเงินไดเ้สมือนลงทุนในหุ้นของบริษทัจดทะเบียนทุกประการ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ (ผูส้นใจสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง ตลท. www.set.or.th) 
  

http://www.set.or.th/
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ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 มีผูล้งทุนรายใหญ่ในตราสารเอน็วีดีอาร์ท่ีมีหุน้ของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง ดงัน้ี 

ล าดบั ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ านวน NDVR ร้อยละของหลักทรัพย์อ้างองิ 

1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 42,701,968 2.94 

2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 28,294,700 1.95 
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 25,492,867 1.76 

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 17,284,777 1.19 

5. UBS AG LONDON BRANCH 10,006,673 0.69 

6. GIC PRIVATE LIMITED 7,876,400 0.54 

4.ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นต่างชาติจ านวน 169 รายจากผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 21,541 ราย โดยผูถื้อหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกนั
ทั้งส้ิน 151,357,084 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.44 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงไม่เกินจากขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลท่ีไม่
มีสญัชาติไทยถือหุ้นอยูใ่นบริษทั เกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด” 
5. ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยตามเกณฑ ์Free Float จ านวน 19,067 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.76 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
 

7.3 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย  

1. เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั (บริษทัยอ่ยหลกั) ไดด้ าเนินการออกหุ้นกู้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  7  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระในวนัท่ี 3 มีนาคม และ 3 กนัยายนของทุกปี 
ตลอดอายุของหุ้นกู ้โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2558 
และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
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จ านวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

2. เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทั
ยอ่ยทางออ้ม) ไดด้ าเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเยน ไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ให้กบันักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 
15,000,000,000 เยน ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทัเป็นผูค้  ้าประกนัหุน้กูท้ั้งจ านวน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ : 15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เ ดือน โดยจะช าระดอกเบ้ียเป็นสกุลเ งินเยน ในวันท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเร่ิมช าระ
งวดแรกในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย
ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
 
 
 

3. เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(บริษทัย่อยทางออ้ม) ไดด้ าเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันักลงทุนต่างประเทศ 
มูลค่ารวม 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (หุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชุดท่ี 1) โดยมีบริษทัฯ
เป็นผูค้  ้าประกนัหุน้กูท้ั้งจ านวน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ไดด้ าเนินการซ้ือคืนหุน้กูบ้างส่วนมูลค่า 193,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์)  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไดด้ าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูส่้วนท่ีเหลือตามท่ีครบก าหนดเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 107,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ   

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯในวนัท่ี 2 
พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกู ้โดยเร่ิมช าระ
งวดแรกในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย
ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : -  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

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

  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

4. เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทั
ยอ่ยทางออ้ม)ไดด้ าเนินการออกหุน้กูส้กลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 
300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ชุดท่ี 2) โดยมีบริษทัเป็น         
ผูค้  ้าประกนัหุน้กูท้ั้งจ านวน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 10  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 27 มีนาคม พ.ศ. 2571 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 4.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
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ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระดอกเบ้ียเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในวนัท่ี 
27 มีนาคม และ 27 กนัยายนของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมช าระงวด
แรกในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนั
ครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

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

  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรตามงบการเงินรวมหลงัจากหัก
เงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินทุนส ารองอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด
ของบริษทัฯ 
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ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 5 ปี 

 หน่วย 2558 2559 2560* 2561* 2562* 

ก าไรต่อหุ้น บาท 2.20 4.25 4.16 3.85 4.11 
เงนิปันผลต่อหุ้น บาท 2.27 2.35 2.40 2.40 2.40** 
    เงินปันผลระหวา่งกาล บาท 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 
   เงินปันผลสุทธิจากระหวา่งกาล บาท 1.17 1.25 1.25 1.25 1.25 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไร ร้อยละ 103.25 55.27 57.63 62.28 58.36 

หมายเหตุ    * ขอ้มูลปี 2560-2562 จดัท าตามนโยบายการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
  ** เป็นระเบียบวาระเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล 

 ระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท      
แลว้เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

 

8. โครงสร้างการจดัการ  

  8.1  คณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบติักรรมการ และกรรมการอิสระ ให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจและวตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมทั้ งสอดคลอ้งกับขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนด แนวทางท่ี
เสนอแนะโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ขอ้บงัคบับริษทัฯ ท่ีก าหนดข้ึนโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะใน
การก าหนดทิศทาง นโยบายการถ่วงดุลอ านาจ การก ากบัดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารและด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
การให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีท าการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ครอบคลุมปัจจยักระทบอยา่งรอบดา้น รวมถึงให้การ
ปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีบงัคบัใช ้
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 ปริญญาตรี 

1. วศิวกรรม จ านวน 6 คน 
2.  บญัชี การเงิน จ านวน 1 คน  
3.  กฏหมาย จ านวน 1 คน 
4.  อ่ืนๆ ดงัน้ี  
    -  เศรษฐศาสตร์ จ านวน 2 คน  
 -  รัฐศาสตร์ จ านวน 2 คน 

 ปริญญาโท  
1. วศิวกรรม จ านวน 2 คน 
2. อ่ืนๆ ดงัน้ี  

-   พฒันบริหารศาสตร์ 1 คน 
 -   รัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน 
  -   รัฐศาสตร์ จ านวน 1 คน 
 -   บริหารธุรกิจ จ านวน 1 คน 
 -   ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 1 คน 
 -   Urban Studies 1 คน 

 ปริญญาเอก  
1. อ่ืนๆ ดงัน้ี  
 -  รัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน 
 -  ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 คน 
 -  ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 1 คน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยหลกั ประกอบดว้ย 
กรรมการจ านวน 5 คน ดงัน้ี   

1. นายกิจจา             ศรีพฑัฒางกรุะ        ประธานกรรมการ 
2. นายพฤหสั           วงศธ์เนศ   กรรมการ 
3. นายเริงชยั    คงทอง   กรรมการ 
4. นายบุญทว ี      กงัวานกิจ  กรรมการ 
5. นายบุญชยั      จรัญวรพรรณ  กรรมการ 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  
 - วศิวกรรม จ านวน 5 คน 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

• กรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไม่เกินกวา่ 15 คน แต่งตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

• กรรมการอิสระมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดและอยา่งนอ้ย 3 คน 

• กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

• ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึง
เป็นผูบ้ริหารสูงสุด 

คุณสมบัตขิองกรรมการ  

• อายไุม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์ 

• ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 

• ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 

• ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 

• ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการพนกังาน หรือผูมี้อ  านาจในการจดัการของหน่วยงานอ่ืน 

• ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

• มีคุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานหรือคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

• ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยถือเป็น
หนา้ท่ีและตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

• ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 แห่ง 

• ไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

• ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้ง
คณะ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงกบัหน่ึงในสามไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม 

• กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ 

• กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

• กรรมการและกรรมการอิสระ อยูใ่นต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 6 ปี 
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• นอกจากการพน้จากต าแหน่งวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 -  ตาย 

 -  ลาออก 

 - ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกั 
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัและระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ 

 -  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

  -    ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

• กรรมการท่ีลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทัฯ 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พน้จากต าแหน่งกรรมการเม่ือพน้จากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลือก
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได ้ โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน
แทน 
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คณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  

• คณะกรรมการฯ มีการประชุมจ านวน 11 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ทีแ่ต่งตั้งขึน้ในปี 2562 มรีายละเอยีด ดงันี ้ 

กรรมการ คณะกรรมการบริษัท 

1 นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ 9/9 
2 นายพฤหสั วงศธ์เนศ 11/11 
3 นายเริงชยั คงทอง 11/11 
4 นายบุญทว ี กงัวานกิจ 11/11 
5 นายบุญชยั  จรัญวรพรรณ 10/11 
6 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ 2/2 

หมายเหตุ   
(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจ านวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม   
(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมในช่วงท่ีกรรมการอยูใ่นต าแหน่ง 
(3)    นายรัมย ์เหราบตัย ์พน้จากต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ เน่ืองจากครบวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2562 
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การประชุมคณะกรรมการ  

• หลกัการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัความเป็นอิสระใน
การตดัสินใจของกรรมการ  โดยกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ โดยตอ้งตระหนกัเสมอวา่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ท าหนา้ท่ีในการน าการสงัเกตการณ์ปฏิบติังาน ใหค้  าแนะน าช่วย 
เหลือและสนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 • ก าหนดการประชุม การจดัท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปี 2562   คณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นการล่วงหนา้ทั้งปี โดย
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในเวลา 14.00 น. ของทุกวนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ก าหนดการประชุมตามภารกิจของแต่ละคณะ และแจง้ก าหนดการดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละคนรับทราบ และวางแผนการ
ประชุมไดล่้วงหนา้  

 เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เร่ืองส าคญัไดน้ าเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่จะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนด และกรรมการมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม
ไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ท่ีจะ
มีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองพิจารณาหรือแจง้เพ่ือทราบในการพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ ได ้ ในระหวา่งการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ (วธีิการพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
และวธีิการใหก้รรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมไดด้งักล่าวมีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการ
บริษทัฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งไดแ้จง้กรรมการไดท้ราบและพิจารณาเสนอเร่ืองในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ในหนงัสือเชิญประชุมกรรมการรายบุคคลทุกคร้ัง) 

 ระเบียบวาระการประชุมก าหนดเป็นหมวดหมู่และด าเนินการประชุมตามล าดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ เร่ืองท่ี
ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อนเร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา เร่ืองเสนอเพื่อทราบ และเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นการประจ าในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปีเป็นการล่วงหนา้ดว้ย รวมถึง
การก าหนดใหร้ายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าเดือน และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการท่ีบริษทัฯ เขา้
ลงทุนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

หนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ จดัส่งใหก้รรมการแต่ละคนล่วงหนา้
ก่อนการประชุมเป็นเวลาประมาณ 1 สปัดาห์ เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และกรรมการ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และส านกังานเลขานุการบริษทัได ้ ส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย
สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผา่นทางเลขานุการคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแต่ละคณะ 
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• บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารและบรรยากาศในการประชุม 

- ประธานกรรมการ เป็นผูน้ าประชุม ก ากบัดูแลใหมี้องคป์ระชุมในขณะลงมติครบทั้งจ านวน หรือร้อยละ 100 
(ซ่ึงมากกวา่จ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมการประชุม) จดัสรรเวลาใหก้รรมการไดอ้ภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทัว่ถึง ส่งเสริมและกระตุน้ใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึงและสรุปมติท่ีประชุม 

- กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเสนอ และขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นอ่ืนๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงประโยชน์ ผลกระทบและปัจจยัเส่ียง ทั้งต่อบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกดา้นอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหไ้ดม้ติจากท่ีประชุมอยา่งเหมาะสมและครบถว้น อุทิศเวลาและความรู้ความสามารถ
อยา่งเตม็ท่ีใหก้บัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

- ฝ่ายบริหาร ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ และน าเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูล
ล่วงหนา้อยา่งเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และใหข้อ้มูลหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมีการ
ซกัถามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงานเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งเชิญ
ผูบ้ริหารอ่ืน และ/หรือท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงรายละเอียดเฉพาะเร่ือง 

- บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคดิเห็น บริษทัฯ จดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอบรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งสร้างสรรค ์ และค านึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายอยา่งรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉล่ียคร้ังละประมาณ 2 ชัว่โมงถึง 2 ชัว่โมงคร่ึง 

- การด าเนินการประชุม โดยทัว่ไปในการพิจารณาเร่ืองแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะน าเสนอความเป็นมา
หลกัการและเหตผุล ความจ าเป็น ค าช้ีแจง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการตดัสินใจและขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร หลงัจาก
นั้นประธานกรรมการจะใหเ้วลาท่ีประชุมอภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งจนครบถว้นและทัว่ถึง โดยมีการกระตุน้ใหก้รรมการ
ทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและซกัถามประเด็นส าคญัเพื่อใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติม ก่อนท าการตดัสินใจสรุปมติท่ี
ประชุม 

- กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  และไดมี้การถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัดในเร่ืองดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มาโดยตลอด 

- การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่หีรืออาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยจะค านึงถึง
ประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั มีการพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบไดก้บั
การเขา้ท ารายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไปใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เลขานุการบริษัท มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหก้ารปฏิบติั
ของคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศ
การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 
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• การจดัท าและจดัเกบ็รายงานการประชุม 

- ส านักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการจดบนัทึก จดัท าและเก็บรักษารายงาน การประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

- รายงานการประชุม จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีสาระส าคญัครบถว้น อาทิ วนัเวลาเร่ิมและเลิกประชุม
สถานท่ีประชุม ช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม ช่ือกรรมการท่ีไม่มาประชุม สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ี
ประชุม สรุปประเด็นส าคญัท่ีมีการอภิปราย ความเห็นและขอ้สงัเกต ของกรรมการและมติท่ีประชุม พร้อมทั้งมีการลงช่ือผู ้
บนัทึกและประธานท่ีประชุม การจดัท าร่างรายงาน การประชุมแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วนัหลงัวนัประชุม และ
น าเสนอกรรมการทุกคน เพ่ือพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง และหากไม่มีการแจง้แกไ้ขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 7 วนั ใหถื้อวา่
รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ และน าเสนอประธานท่ีประชุมเพ่ือลง
นามรับรอง ก่อนจดัส่งส าเนาใหก้รรมการทุกคนเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง นอกจากน้ียงัไดน้ ารายงานดงักล่าวบรรจุไวเ้ป็น
ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณารับรองอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในคราวต่อไปดว้ย 

ส าหรับระบบการบริหารจดัการและการจดัเก็บเอกสารส าคญัของบริษทัฯ เช่น เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีระบบการจดัเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบขอ้มูล E-
document เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการและการใชง้านและมีการรายงานสถานท่ีจดัเก็บเอกสารตามขอ้ก าหนดของ 
ก.ล.ต. นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีระบบป้องกนัความปลอดภยัของเอกสารอยา่งรัดกมุและเป็นระบบ เช่น การก าหนดผู ้
รับผิดชอบในการเขา้ถึงเอกสารส าคญัแต่ละประเภทตามนโยบายการจดัการขอ้มูลลบัของบริษทัฯ การก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 
การจ ากดัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งมีระบบส ารองขอ้มูลกลางอตัโนมติัไวท่ี้ส านกังานกลางและส านกังานยอ่ย เพ่ือรองรับ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกดว้ย 

- การถ่ายทอดมตทิีป่ระชุม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ แจง้มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูบ้ริหารของสายงาน เพ่ือรับทราบ และ/หรือด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการรวมทั้งการติดตามและรายงานความกา้วหนา้การปฏิบติัตค่ณะกรรมการ
บริษทัฯ 

8.2  ผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไวแ้ยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน กล่าวโดยสรุป คือ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร  
• ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหนา้ท่ีในการน านโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทัฯ คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอ านาจในการบริหารงานประจ า
ไดแ้ก่ 

• บงัคบับญัชาผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทัฯ 
 • จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนต าแหน่ง อนุมติัการลาออกลงโทษทางวนิยั โอนยา้ย มอบหมาย เปล่ียนแปลง
ต าแหน่ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง เล่ือนหรือปรับค่าจา้งผูป้ฏิบติังานทุกระดบั เวน้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไปท่ี
เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทัฯ 
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• ก าหนดเง่ือนไขในการท างาน ขอ้บงัคบัการท างานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานระดบัต่างๆ 
ออกค าสัง่หรือประกาศก าหนดวธีิการบริหารงานและการด าเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของ
บริษทัฯ หรือมติคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริษทัฯ และอ านาจในการวนิิจฉยัช้ีขาดกรณีมีปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

• จดัแบ่งส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

อ านาจกระท าแทนและผูกพนับริษัทฯ  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอ านาจกระท าแทนและผกูพนับริษทัฯ ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอกได ้ ยกเวน้
ในรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้ เวน้แต่
กิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษทัฯ ในฐานะผูกู้ ้ผูซ้ื้อหรือผูว้า่จา้งท าของ ซ่ึงอาจด าเนินงานเป็นมูลค่าเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

ส าหรับนิติกรรมท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทัฯ หรือมติของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ยอ่มไม่ผกูพนับริษทัฯ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหส้ตัยาบนั 

กรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วา่ง
ลงใหร้องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามล าดบัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดเป็นผูรั้กษาการแทน โดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ 

      
การบริหารงานของบริษัทฯ  
แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์สาย

งานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร 

ทั้งน้ี โดยสายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์ และสายงานการเงินมีผู ้
บริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน ส่วนสายงานบริหารองคก์ร มีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน และมีหน่วยงานท่ีสงักดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ตรวจสอบภายในและส านกังานเลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประกอบดว้ย  

1. นายบุญชยั จรัญวรพรรณ         กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพยตั ชินวไิล          รองกรรมการผูจ้ดัการ และท าหนา้ท่ีผูอ้  านวยการฝ่ายควบคุมการผลิต                                                                     
3. นายเขมชาติ สถิตถต์นัติเวช         ผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ 
4. นางฉตัรสุรี ธรรมกลุกระจ่าง         ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 
5. นางสาวทศัน์วรรณ ณ บางชา้ง        ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี 
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8.3  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท    

เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท้ าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
โดยมีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สงักดัส านกังานเลขานุการบริษทัรับผดิชอบงานประชุม งานอ านวยการ และการ
ประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทั ไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้ก าหนดแห่ง  
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้ดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัยอ่ย คณะกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทัฯการประชุมผูถื้อหุน้ และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหก้ารประชุมและการด าเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ การประสานงานใหมี้
การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผถื้อหุน้ การดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ การดูแล
เปิดเผยขอ้มูล การเปิดเผยรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และการรายงานสารสนเทศของบริษทัฯ รวมถึงการจดัท า และเก็บ
รักษาเอกสารส าคญัต่างๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมและ
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบับริษทัฯ 
ระเบียบบริษทัฯ นโยบายบริษทัฯ ระเบียบและขอ้พึงปฏิบตัตา่งๆของหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งขอ้ก าหนดแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  นอกจากน้ี เลขานุการบริษทั ยงัมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี
ส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ ผา่นทางส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์(Compliance) สงักดัส านกังานเลขานุการบริษทั 

นางสาววนัเพญ็ จ าค า รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั ไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯในการประชุมคร้ังท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร  

  นโยบายและหลกัเกณฑ์ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ
บุคลากรท่ีมีคุณวฒิุความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อความส าเร็จในการประกอบ
กิจการของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจนเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะท่ีเป็น
ปัจจุบนัท่ีสุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยจะพิจารณาความเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย ผล
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ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ตามระดับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับ
มาตรฐานหรือระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนั ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการก าหนด
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

 1. ค่าตอบแทนประจ า 
 1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหจ่้ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จ่ายคงท่ีร้อยละ 75 

และส่วนท่ี 2 จ่ายเม่ือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืน
ไดรั้บร้อยละ 25 

1.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ก าหนดใหจ่้ายเป็นรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ
ใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืนไดรั้บร้อยละ 25 

 2. โบนัส 
 จดัสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง และตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ี หากช่วงเวลาใดมีการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษทัฯ มากกวา่ 1 บริษทั ใหไ้ดรั้บโบนสัจากบริษทัฯ ท่ีจดัสรรโบนสัมากกวา่ส าหรับ
ระยะเวลานั้นและใหป้ระธานกรรมการไดรั้บโบนสัเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืนไดรั้บร้อยละ 25 

 3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
 กรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั   
 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อ

เดือน และกรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาทต่อเดือน 
ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนัสในฐานะ

กรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดโดยผ่านการ
พิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมินผลงานท่ีไดต้กลง
ร่วมกนัไวล่้วงหนา้แต่ละปี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ในระหวา่งการประชุมพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในการพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการประเมินและประธานกรรมการแจง้ผลการพิจารณาให้กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ทราบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือและ
บริษัทร่วมทุนผู้บริหารทีไ่ปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้น 

ทั้งจ านวนไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี ส าหรับกรณีท่ีผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัร่วมทุน ท่ี
ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด
ค่าตอบแทนได้ก าหนดแนวทางการจัดการค่าตอบแทนไว ้โดยให้ผูบ้ริหารท่ีได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็น
กรรมการ มีหนา้ท่ีตอ้งน าส่งค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บหลงัจากหักภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ให้แก่บริษทัฯ ภายใน
วนัท่ี 31 มีนาคม หลงัจากส้ินรอบปีบญัชี และให้บงัคบัใชก้บัค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บจากผลการด าเนินงานในรอบปี
บญัชี 2562 เป็นตน้ไป   
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2562  

หน่วย:บาท 

กรรมการ เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการปี 2561/1 รวม 
นายรัมย ์  เหราปัตย ์ 120,000.00 926,031.37 1,046,031.37 
นายสืบพงษ ์ บูรณศิริ 0.00 578,412.74 578,412.74 
นายอดุลย ์ พิทกัษช์าติวงศ ์ .000 578,412.74 578,412.74 
นางบุญบนัดาล ยวุนะศิริ 0.00 120,553.97 120,553.97 
นายพฤหสั วงศธ์เนศ 384,000 742,740.00 1,126,740.00 
นายบุญทว ี กงัวานกิจ 384,000 149,040.00 533,040.00 
นายเริงชยั คงทอง 384,000 149,040.00 533,040.00 
นายสมนึก จินดาทรัพย์/2  0.00 115,070.00 115,070.00 
นายบุญชยั จรัญวรพรรณ/2 0.00 824,110.00 824,110.00 

รวม 1,272,000.00 4,183,410.82 5,455,410.82 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2561 ซ่ึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2562 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
 /2  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 ในระหวา่งปี 2562  มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ดงัน้ี 

 นายรัมย์ เหราบัตย์              พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2562  
 นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ   ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2562  
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          หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้กรรมการของบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2562 

ค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ 
ค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการ 5/1 1.272 

โบนสัปี 2561 9 4.183 
รวม  5.455 

หมายเหตุ /1 คณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด มีจ านวนทั้งส้ิน 5 คน ในระหว่างปีประธานกรรมการพ้นต าแหน่งและเข้ารับต าแหน่งใหม่โดย
ผู้บริหาร ทั้งนีค้ณะกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจ า ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 

          หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2562 

ค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ 
เงินเดือน 4 8.044 
โบนสั 4 3.400 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 4 0.804 
รวม 4 12.248 

 
          หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2562 

ค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ 
เงินเดือน 58 36.776 
โบนสั 58 15.820 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 58 3.093 
อ่ืนๆ  (ถา้มี) - - 

รวม 58 55.689 

  บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั และ
บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไดรั้บแต่งตั้งจากผู ้
บริหารของกลุ่มบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

 

 8.5  บุคลากร  

 พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญัยิง่ในการขบัเคล่ือนบริษทัฯ ใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุ
เป้าหมายในการสร้างมูลค่ากิจการและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการสร้างความสุขในการท างานและความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่บุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัพนกังานท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบทั้ง
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ดา้นการบริหาร การพฒันาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งดา้นสงัคมส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรม และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เพ่ือมุ่งมัน่พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมใหแ้ก่พนกังานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์รท่ี
ตอบสนองทิศทางกลยทุธ์ เป้าหมายการประกอบกิจการ และสงัคมโดยรวมเป็นส าคญั 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั โดยจ านวนพนกังานในปี 
2562 มีจ านวนรวม 209 คน ลดลง 3 คนจากจ านวนพนกังานรวมในปี 2561 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญั และ ไม่มีพนกังานท่ีไดรั้บการคุม้ครองการรับเจรจาตอ่รอง 
(Collective Bargaining) เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน 

 จ านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมรีายละเอยีดดงันี ้ 

  
  บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั มีพนกังานและลูกจา้งทั้งส้ิน 62 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จ านวน 7 คน 
2. กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม 24 คน 
3. กลุ่มงานบริการ จ านวน 20 คน 
4. กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร จ านวน 11 คน 

 นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารพนักงาน  

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนบริษทัฯ มีนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
พนกังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน โดยประกาศนโยบายเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบค่าตอบ 
แทน และสวสัดิการต่างๆ ส าหรับพนกังานอยา่งเป็นธรรมตามความเหมาะสมของต าแหน่ง หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และ
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความ 
ส าคญัของคา่งาน ควบคู่ไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอตัราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนั เพ่ือใหค้า่ตอบแทนของบริษทัฯ อยู ่ ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ และสามารถจูงใจผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถไวก้บับริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะท าการส ารวจอตัราค่าจา้งในตลาดแรงงานอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี และ
จะน าผลการส ารวจมาใชใ้นการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างค่าจา้งใหมี้ความสมเหตุสมผลทุก 3 ปี ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ตามล าดบั เพื่อใหบุ้คลากรของบริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทน พนกังานแรกเขา้ท่ียงัไม่มีประสบการณ์จะไดรั้บอตัราค่าจา้งแรกเขา้
ตามโครงสร้างค่าจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงเทียบเคียงกบัธุรกิจเดียวกนัในตลาดแรงงาน พนกังานแรกเขา้ท่ีมีประสบการณ์จะ
ไดรั้บพิจารณาค่าตอบแทนตามประสบการณ์เฉพาะท่ีตรงกบัต าแหน่งงานนั้นๆ ร่วมกบัระยะเวลาของประสบการณ์ท างาน 
และเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของบุคลากรภายในบริษทัฯท่ีมีสถานะและต าแหน่งเดียวกนั รวมทั้ง พจิารณาถึงเหตุ ผลความ
จ าเป็นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน และ
โบนสั ซ่ึงจะผนัแปรตามระดบัต าแหน่งงาน และผลการปฏิบติังานในแต่ละปีของแต่ละบุคคล รวมถึงผลประกอบการของ
บริษทัฯ ค่าท างานล่วงเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด และค่าใชจ่้ายเดินทาง ในกรณีมีการเดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี 
และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการต่างๆ 

 สวสัดกิารพนกังาน  

เพ่ือใหพ้นกังานมีหลกัประกนัท่ีดี มีความมัน่คง มัน่ใจและพร้อมอุทิศตนใหก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี
ท่ีสุดตามภารกิจและความรับผิดชอบ บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ สวสัดิการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภยั สวสัดิการเก่ียวกบัการประกนัชีวติและ
ประกนัอุบติัเหตุ สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล สวสัดิการเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการทนัตกรรม 
สายตาและวคัซีนป้องกนัโรค สวสัดิการเงินกูก้รณีจ าเป็น สวสัดิการเงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรม สวสัดิัการเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
สวสัดิการ เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวสัดิการเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทั้งน้ี เกณฑใ์นการก าหนดสวสัดิการ
ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและค าสัง่ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นๆ ส าหรับการจดัสวสัดิการเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้น มีวตัถุ 
ประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการออมและเสริมสร้างความมัน่คงในชีวติใหแ้ก่พนกังานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลงัเกษียณอายุ
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยบริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิพนกังานในการเขา้เป็นสมาชิก “กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย” และสามารถเลือกสะสมเงินออมไดใ้นอตัราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษทัฯ ร่วมสมทบให้
ในอตัรากา้วหนา้ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผนัไปตามอายงุาน ซ่ึงพนกังานสามารถเปล่ียนแปลงสดัส่วนการ
ลงทุน "Employee's Choice" เพ่ือใหก้ารลงทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

ค่าตอบแทนรวมประจ าปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นดงันี ้  

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั  ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 508.27 

 

 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  74.86  

บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 2.32  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั 7.28  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   122.61  

บริษทั หินกองเพาเวอร์  จ ากดั 0.26  

บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 0.28  

รวม 715.88  
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การดูแลพนักงาน   

พนกังานถือเป็นหวัใจและก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยดึหลกัคุณธรรมและความเท่าเทียม พร้อมทั้ง
ปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนยดึมัน่ในบรรทดัฐาน ค่านิยม วนิยั กฎระเบียบของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ
หน่วยงานก ากบัดูแลเพ่ือใหทุ้กคนเป็นแรงพลงัในการน าพาองคก์รบรรลุเป้าหมายการเป็น “บริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและ
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” 

บริษทัฯ ไดว้างหลกัการและกรอบการดูแลและปฏิบติัต่อพนกังานในจรรยาบรรณบริษทัฯ และนโยบาย
พนกังานของบริษทัฯ โดยสรุปดงัน้ี 

   

 
ภายใตก้รอบปฏิบติัดงักล่าว บริษทัฯ ไดป้ระเมินประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานทางดา้นแรงงาน 

และผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบต่อพนักงาน เพ่ือน ามาเป็นแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ซ่ึงมีการ
ด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี  
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การด าเนินงานในปี 2562 มุ่งเนน้การส่งเสริมการพฒันาแรงงานอยา่งย ัง่ยืนและยกระดบัคุณภาพชีวิตใน

การท างาน เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างานจากสมดุลระหว่างงานและครอบครัว ท าให้เกิดพลงัและร่วมกัน
ขบัเคล่ือนองคก์รใหถึ้งเป้าหมายสูงสุดได ้
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การพฒันาขีดความสามารถองค์กรด้วยแนวคดิองค์กรสมรรถนะสูง  

บริษทัฯ ไดน้ าแนวคิดองคก์รสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) มาประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันาขีดความสามารถขององคก์ร โดยไดด้ าเนินการประเมินวเิคราะห์ช่องวา่งกระบวนการท างานภายในองคก์ร 9 ดา้น 
ดงัน้ี 

1. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ (Strategic Execution) 
2. การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ (Strategic Priorities and Trade-off) 
3. การบริหารความเส่ียง (Strategic Risks) 
4. พฤติกรรมท่ีส าคญัเพื่อบรรลุกลยทุธ์องคก์ร (Critical Behaviors) 
5. เกณฑช้ี์วดัการด าเนินงาน (Performance Drivers) 
6. โครงสร้างองคก์ร (Structure) 
7. การมุ่งเนน้ดา้นทรัพยากรบุคคล (People) 
8. การจดักระบวนการท างาน (Process) 
9. การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ี(Technology and Digital) 
ผลการประเมินช่องว่างได้น าแต่ละประเด็นมาจัดล าดับความส าคญั โดยมี 3 ประเด็นท่ีบริษทัฯ ให้

ความส าคญัน ามาพฒันาและปรับปรุงเป็นล าดบัตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ัดท าเป็นแผนแม่บทท่ีจะตอ้งน าไปด าเนินการในปี   
2560-2563 ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์และในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานตามแผนงานต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ประกอบดว้ย 
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ผลการด าเนินงานปี 2562 
บริษทัฯ ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ในทุกระดับท่ีมีต่อ 8 

ประเด็นในแผนงานรวมทั้ งประเมินกระบวนการท างานทั้ ง 9 ด้านอีกคร้ัง ซ่ึงผลคะแนนการประเมินดีข้ึนจากปี 2561 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้ าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา เพ่ือน าไปพฒันาและปรับปรุง 
รวมทั้งประเด็นท่ีตอ้งด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดเป็นแผนงานในปี 2563 ต่อไป 

การพฒันาศักยภาพบุคลากร  
บริษทัฯ ให้ความส าคญัและด าเนินการพฒันาศกัยภาพบุคลากรมาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดตาม

ผลและปรับให้มีความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ เพ่ือให้สามารถตอบสนองกลยทุธ์ของบริษทัฯ และเป้าหมายการเป็น
องคก์รสมรรถนะสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาบุคลากรตามกรอบแผนท่ีน าทางการ
พฒันาสายอาชีพ (Career Development Roadmap) ซ่ึงครอบคลุมทุกกลุ่มต าแหน่ง พร้อมทั้งรวบรวมความตอ้งการพฒันา
ของบุคลากรท่ีไดจ้ากกระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัและร่วมกนัขบัเคล่ือนองคก์ร นอกจากน้ี ยงัไดเ้พ่ิมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันวตักรรมองคก์รให้กบั
พนกังาน เพ่ือสนบัสนุนเป้าหมายการลงทุนธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ ดว้ย 

ผลการด าเนินงานปี 2562 
ในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันาสมรรถนะบุคลากรผ่านการอบรมทั้งหลกัสูตรภายในและการ

เขา้รับการอบรมหลกัสูตรภายนอก โดยมีพนักงานเขา้รับการอบรมรวมทั้งส้ิน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 96.04 ของจ านวน
พนกังานทั้งหมด และมีจ านวนชัว่โมงเฉล่ียต่อคน แยกตามระดบัพนกังานไดด้งัน้ี 

 
 รูปแบบการพฒันาบุคลากร ประกอบด้วย 

1) การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เพื่อพฒันาแนวคิด ศกัยภาพและความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานตลอดจนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รและสภาวการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนั 

2) การฝึกอบรมภายนอก (External Training) เพื่อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลกัษณะงานท่ี
เหมาะสมโดยส่งพนักงานเขา้รับการอบรมหรือสัมมนาหลกัสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก รวมทั้ งมีการส่ง
พนกังานศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

3) การฝึกอบรมความรู้ในงาน (On the Job Training) เพ่ือพฒันาทกัษะในดา้นการปฏิบติังานแก่พนกังานเพ่ือ
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยการปฏิบติังานจริง เพ่ือใหมี้ความรู้และเกิดทกัษะในการท างานจากการลงมือ
ท างานจริง ซ่ึงจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเขา้ใจกระบวนการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4) การมอบหมายงาน/การท างานโครงการ (Job Assignment) เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ผา่นการท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายหรือโครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีหวัหนา้งานหรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นพี่เล้ียงหรือผูใ้ห้ค  าปรึกษา ซ่ึงจะ
สามารถพฒันาจุดแขง็และจุดท่ีตอ้งพฒันาปรับปรุงจากงานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบได ้

5) การฝึกงานในโครงการของบริษทัฯ ในเครือ (Field Experience) เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสท างานใน
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาของบริษัทในเครือ เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง ซ่ึงนอกจากจะได้
ประสบการณ์การท างานโดยตรงแลว้ ยงัเป็นการประสานความร่วมมือเพ่ือขยายเครือข่ายในการท างานอีกดว้ย 

6) การส่งเสริมการท างานแบบขา้มสายงาน (Cross Functional Team) เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการท างานเป็นทีม 
รูปแบบการพฒันาดงักล่าวนีไ้ด้พจิารณาน าไปใช้พฒันาบุคลากร ซ่ึงแบ่งตามเป้าประสงค์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

1. การพฒันาบุคลากรพ้ืนฐาน 
2. การพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจแนวคิดนวตักรรม 
3. การพฒันาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามลกัษณะงาน 

 
• ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมภายในเฉล่ีย 19.09 ชัว่โมง/คน/ปี การอบรมภายนอกเฉล่ีย 17.63 ชัว่โมง/คน/ปี โดยมี
ผูป้ฏิบติังานเพศชายไดรั้บการอบรมร้อยละ 93 จากจ านวนพนกังานชายทั้งหมด และมีผูป้ฏิบติังานเพศหญิง ไดรั้บการอบรม
ร้อยละ 97 จากจ านวนพนกังานหญิงทั้งหมด 

 
• การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง โดยส่งพนกังานไปปฏิบติังานยงัโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่บริษทั ไฟฟ้า     
เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั และบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
• จดักิจกรรมแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) โดยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในแขนงต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์
การท างานใหก้บัทีมงานและพนกังานของสายอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดเ้ร็วข้ึน 

หลกัสูตรทีจ่ดัอบรมในปี 2562  
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 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรในรูปแบบการท างานขา้มสาย (Cross Function)
เพื่อใหพ้นกังานมองเห็นกระบวนการท างานในภาพรวมขององคก์ร ความเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานและเขา้ใจความ
แตกต่างของหน่วยงานอ่ืนมากข้ึน อนัจะส่งผลใหเ้กิดการประสานงานและเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน การท างานเป็น
ทีม และประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีสามารถน ามาพฒันางานของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ข้ึน 

 ผลการด าเนินงานปี 2562 

 • การเรียนรู้ขา้มสายงานของสายงานพฒันาธุรกิจ โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานของสายงานเขา้ไปเรียนรู้การ
ท างานการพฒันาโครงการในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ านอ้ย เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 • การเรียนรู้ขา้มสายงานของสายงานบริหารสินทรัพยโ์ดยมอบหมายใหส่้วนวศิวกรรมการผลิตและประสิทธิ- 
ภาพของโรงไฟฟ้าราชบุรีไปเรียนรู้งานดา้นการพฒันาโครงการและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของโครงการโรงผลิตไฟฟ้านว- 
นคร (ส่วนขยาย) ระยะเวลา 6 เดือน 
 • การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความผกูพนั (Employee Engagement) การสมัมนาประจ าปี กิจกรรมในวนัส าคญั
ของบริษทัฯ และวนัส าคญัต่างๆ กิจกรรมพนกังานจิตอาสา ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมาจากสายงาน และหน่วยงานต่างๆ 

 การพฒันาด้านนวตักรรม  

 ปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัอบรมเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในความส าคญัของแนวคิดดา้นนวตักรรม เพื่อให้
สอดคลอ้งกบับริบททางธุรกิจในปัจจุบนั ตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษทัฯ รวมทั้งสนบัสนุนค่านิยมองคก์รดา้นวตักรรม 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินการจดัอบรม 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ “ยทุธศาสตร์และโมเดลธุรกิจเชิงนวตักรรมในยคุดิจิทลั” (Innovation 
BusinessStrategy and Model in Digital Age) ส าหรับผูบ้ริหาร และ “เทคนิคการคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม” (Creative 
andInnovative Thinking Techniques) ส าหรับพนกังานทุกระดบั สรุปการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
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 กจิกรรมแบ่งปันความรู้ในองค์กร  

 ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และเป็นแผนงานหน่ึง
ของการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รสมรรถนะสูงในประเด็นการสร้างกระบวนการจดัเก็บความรู้ การด าเนินการดงักล่าวอยู ่  
ภายใตค้ณะท างานพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนของทุกสายงาน โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ดงัน้ี 

 
 ผลการด าเนินงานปี 2562 

 • จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้รวม 5 คร้ัง โดยมีประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาโครงการในประเทศและ
ต่างประเทศการบริหารสญัญา การเดินเคร่ืองบ ารุงรักษา และการพฒันานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 • ผลการส ารวจระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและการน าไปใชป้ระโยชนใ์นงาน เฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 94.6 สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 80 
 •  จดัท าแผนท่ีผูเ้ช่ียวชาญขององคก์ร โดยจดัท ารายช่ือผูเ้ช่ียวชาญภายในองคก์รแต่ละดา้น ทั้งจากการประเมิน
ตนเอง (Inside-out) และการประเมินจากผูป้ฏิบติังาน (Outside-in) และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 • พฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูล เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในบริษทัฯ เป็นช่องทางการส่ือสารและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
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โครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  

 บริษทัฯ ก าหนดค่าตอบแทนการจา้งงานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นแรงงาน โดยยดึหลกัการ
ความเท่าเทียมและเป็นธรรมกบัพนกังานทุกเพศ และทุกประเทศท่ีลงทุน ปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนการจา้งงาน
ไดค้รอบคลุมความรู้ความสามารถ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระดบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และความยาก
ง่ายของงาน โดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดและลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

 อตัราค่าตอบแทนการจา้งงานของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่คา่จา้งแรงงานขั้นต ่าท่ีประกาศใชใ้นปี 2561 
และเหมาะสมกบัสภาพค่าครองชีพของแต่ละประเทศ ส าหรับอตัราค่าจา้งแรกเขา้ของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัค่าจา้งขั้นต ่า 
และค่าจา้งของจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

9. การก ากบัดูแลกจิการ  

 บริษทัฯ มุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล  
และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติัทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน รวมทั้งการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนด  “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ” “จรรยาบรรณ
บริษทัฯ” “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของกลุ่มบริษทัฯ” และ “นโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเฉพาะ
กลุ่ม” ไดแ้ก่ นโยบายเก่ียวผูถื้อหุน้ นโยบายเก่ียวกบัพนกังาน นโยบายเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบติัในการท างานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ในหมวดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดว้ยความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีตอ้งการสร้างความเขา้ใจ
ในหลกัปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการปฏิบติัเพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และน ามาซ่ึงความมัน่คงและยัง่ยนืในทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม ท าหนา้ท่ีใน
การพิจารณา ทบทวน ส่งเสริมก ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ผา่นทาง
คณะท างานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงาน มีบทบาทหนา้ท่ีในการติดตาม ศึกษา พิจารณา 
ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล กฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ขอ้เสนอแนะ และ/
หรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017:CG Code 2017) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑโ์ครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจด
ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑ ์ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard: ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เป็นตน้ 

 ปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ การส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดจิตส านึกเร่ืองการด าเนินงานตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่การใหค้  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหารส าหรับการประเมินความ
เส่ียงดา้นการทุจริต และการรวบรวมผลการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต เพื่อจดัท าเอกสารความเส่ียงดา้นการทุจริต
ขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมแผนภูมิความเส่ียงดา้นการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเส่ียงดา้นการทุจริต 
(Fraud Risk Register) รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และ รายงานการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการ
ด าเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต มีการเสนอใหมี้การทบทวนและปรับปรุงแนว
ปฏิบติัท่ีส าคญั เช่น นโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการสรรหาและ
คดัเลือกกรรมการบริษทัฯ (Board Skills Matrix) ระเบียบคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย 
บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน การส่งเสริมนวตักรรม การป้องกนัความเส่ียง ดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyber Securities) และไดมี้การส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ของกลุ่มบริษทัฯ ไปยงับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัดว้ย บริษทัฯ ไดป้ระกาศและเผย 
แพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีทบทวน ตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 มีสาระส าคญัดงัน้ี 
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 9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

 1. ตระหนกัถึงบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
ท่ีย ัง่ยนื โดยใหมี้การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายหลกัของกิจการเพ่ือความยัง่ยนืทั้งสามมิติคือ เศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 2. บริหารและด าเนินงานโดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสร้าง องคป์ระกอบ คุณสมบติั การสรร
หาและคดัเลือก 

 4. ใหมี้การสรรหา และพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและบริหารบุคลากรอยา่งมีประสิทธิผล มีคุณธรรม และ
มีคุณค่าต่อองคก์ร ประเทศชาติ และสงัคมโลก 

 5. ส่งเสริมนวตักรรม การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ และดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บ
การปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย 

 6. ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ระบบการควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง ทั้งดา้นการเงิน การด าเนินงานการก ากบัดูแล การปฏิบติังาน และการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

 7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศท่ี
ส าคญัอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา 

 8. ส่งเสริม และสนบัสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบติั และส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 
   
  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  • ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารแมว้า่ประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้
รายใหญ่คือ กฟผ. ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 45 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระจ านวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงสามารถมัน่ใจไดว้า่กรรมการไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ มีการถ่วงดุลและสอบทานท่ี
เหมาะสม ประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระไม่ครอบง าหรือช้ีน าความคิดในระหวา่งการ
อภิปราย และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนไดมี้โอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีโดยใหเ้วลาอยา่งเพียง 
พอและเหมาะสมเพ่ือพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ อยา่งรอบคอบ ครบถว้น เพียงพอ และเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ส่งผลให้
ไดม้ติท่ีประชุมอยา่งสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ 

  • การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 ประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบั

ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจ
ท่ีเหมาะสม ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั และมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจน โดยประธานกรรมการเป็นผูน้ าและมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดพ้ิจารณาทบทวนและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นผูน้ าประชุมคณะ 
กรรมการบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมและ
แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระใหก้ารสนบัสนุนและใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจต่อฝ่ายบริหารผา่นทางกรรมการผูจ้ดั 
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การใหญ่อยา่งสม ่าเสมอโดยไม่กา้วก่ายในงานประจ าอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดั 
การใหญ่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทัฯ และเป็นเจา้หนา้ท่ีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มี
อ านาจหนา้ท่ีดงัรายละเอียดในโครงสร้างการจดัการ 

  • การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ และขอ้เสนอแนะของ ตลท. ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลา
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ   

 นายกิจจา  ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ ส่วนกรรมการและผูบ้ริหารรายอ่ืนของบริษทัฯ นั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ความรู้ความสามารถ ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
และบริษทัร่วมทุนประกอบดว้ยหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งและหนา้ท่ีของผูแ้ทนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการ
และผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ และรายงานการ
ด าเนินงานของกิจการเหล่านั้น 

 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 5 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ เป็นการเฉพาะ และช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบุญส่ง เกิดกลาง 
และนายสมบูรณ์ หน่อแกว้ เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีนายชาติชาย  
โรจนรัตนางกรู เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบติัรวมถึงงบการเงินของบริษทัฯ และมีนายสมบูรณ์ 
โฆษิตวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเลขานุการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม
คร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2563 โดย
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยสรุป 
ดงัน้ี 
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  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานและประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งตาม
ควรในสาระส าคญั และจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งใหค้วามเห็นตอ่ความเพียงพอ ความ
เหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

 •สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 • สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ กฎระเบียบ นโยบาย รวมถึงนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

 • พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะ 
กรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 • พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎ 
หมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ 

 • พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

• จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นในเร่ืองต่างๆ และลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

• สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจ าปี
แผนการตรวจสอบระยะยาว งบประมาณ การแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การเสนอรายงาน
ผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 • พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ ์ และวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยู่
เสมอ 

 • สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 • รายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 • ตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ส านกังานก.ล.ต.และผูส้อบบญัชีทราบ 
  • สอบทาน ติดตามและรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
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• ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการ 

 • ทบทวนระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี 

 • พิจารณาและอนุมติัค าสัง่บริษทัฯ เร่ืองการตรวจสอบภายใน 

2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ยนายอภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน นายชวน ศิรินนัทพ์ร และ
นายรัตนชยั นามวงศ ์เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

  หน้าทีด้่านการสรรหาทรัพยากรบุคคล 

 • ก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากร บุคคล และแผนพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ 

 • ดูแลใหค้ณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ มีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมถึงใหมี้
การปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 • ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วธีิการ และกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัความรู้ ความสามารถท่ี
เหมาะสม และประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

 • คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ของกลุ่มบริษทัฯ 

 • จดัใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัและใหมี้การทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยประเมินความ 
ส าคญัของต าแหน่ง สรรหา และพฒันา เพ่ือใหมี้ผูสื้บทอดต าแหน่งบริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และ
คุณสมบติัอ่ืนท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผล และการเติบโตของกลุ่ม
บริษทัฯ 

  หน้าทีด้่านการก าหนดค่าตอบแทน 

 •  ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ รวมถึงจ านวน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส 
และเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และอิงกบัผลการปฏิบติังานเพ่ือใหส้ามารถชกัน า รักษาไว ้ และจูงใจบุคลากร
ท่ีมีศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล 

 
  หนา้ 116  

 • การก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าปีท่ีเก่ียวโยงกบัแผนธุรกิจท่ีร่วม
ก าหนดไว ้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

 • เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจ านวนค่าตอบแทนของ
 กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย นายสมคัร เชาวภานนัท ์ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง นายบุญญนิตย ์วงศรั์กมิตร และนางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
มีนายสุทีป ธรรมรุจี ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 • พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลมุถึง
ความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามเห็นชอบ 

 • ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 • ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุ- 
มติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 • ก าหนดเกณฑว์ดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับได ้

 • ก าหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

 • รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบั การบริหารการด าเนินงาน และสถานะความ
เส่ียงของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกล
ยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้

 • จดัใหมี้คณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น รวมถึงใหค้วามสนบัสนุนคณะท างานบริหาร
ความเส่ียงในดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

4) คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน  

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการด ารงแหน่งคราว
ละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน ประกอบดว้ยนายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ประธาน
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน นายรัตนชยั นามวงศ ์ นายบุญญนิตย ์ วงศรั์กมิตรและนายธวชัชยั จกัรไพศาล เป็นกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุนโดยมีนายพีระวฒัน์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ ท าหนา้ท่ีเลขานุการ  
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

• ก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และ
ผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทัฯ 

• พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอ เพ่ือใหโ้ครงการลงทุนของบริษทัฯมีความ
เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทัฯโดยค านึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนและปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

• ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อรับทราบ 

5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ประกอบดว้ย นายชวน ศิรินนัทพ์ร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม และนายชาติชาย             
โรจนรัตนางกรู เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 

• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมายแนวปฏิบติั และแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในกิจกรรมดา้นธรรมาภิ- 
บาลและความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 

• ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

• ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

• ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของบริษทัฯ เป็นประจ าตามความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน าและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาใหมี้การพิจารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยยดึถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจมาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินงาน คือ ประโยชน์ของบริษทัฯ
และผูถื้อหุน้ โดยรวมกล่าวคือกรรมการทุกคนใหค้วามส าคญัและตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของ
กิจการและเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการเพ่ือท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการบริหารกิจการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหนา้ท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) 
การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติท่ี
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ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนักาล (Duty 
of Disclosure) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยสรุปดงัน้ี 

• พิจารณาก าหนด ทบทวน และอนุมติั กลยทุธ์แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ
และการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ร่วมกบัฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกปี 

• พิจารณาและอนุมติักลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพฒันาผูบ้ริหาร โครงสร้างองคก์ร 
โครงสร้างค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน 

• ก ากบัดูแลหลกัเกณฑ ์ วธีิการ กระบวนการสรรหาถอดถอน และเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

• ก ากบัดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ประสิทธิผลโดยเปรียบ 
เทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนดร่วมกนั 

•  ก าหนดใหมี้การส่ือสารวสิยัทศัน์ เป้าหมายและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังาน ทราบและเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 

• ติดตามความกา้วหนา้ ประสิทธิภาพ และผลส าเร็จการด าเนินงานตามกลยทุธ์ เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ระยะสั้น 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติัการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบติั 
งานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะและรายบุคคล ตามความเห็นชอบของคณะกรรม 
การทรัพยากรบุคคลและก าหนดตอบแทน และไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Self Assessment) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าผลการประเมินขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน และระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเสนอแนะและก าหนดใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม โดยใหมี้
การประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพ่ือใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไ้ข และเปิดเผย
หลกัเกณฑข์ั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัน าผลการประเมินไปใช้
ส าหรับส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ใหแ้ก่กรรมการรายบุคคลเพ่ิมเติมอีกทางหน่ึงการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ และการ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ “ทั้งคณะ” และ 
“รายบุคคล” ครอบคลุมประเด็นส าคญัต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย 
1) ความพร้อมของคณะกรรมการ (ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้าง องคป์ระกอบความเป็นอิสระ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
และการพฒันากรรมการ) 2) การก าหนดกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 3) การแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบ
และการมอบอ านาจหนา้ท่ี 4) การก ากบัดูแลและติดตามงาน 5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) การจดัการความเส่ียงการ
ควบคุมภายใน และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 7) การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ และสาธารณชนและ 8) การ
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ประชุมคณะกรรมการ (ครอบคลุมการด าเนินการประชุมทั้ง (1) ก่อนการประชุม: การน าส่งเอกสารขอ้มูลประกอบการ
ประชุมล่วงหนา้เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอและขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากฝ่ายบริหาร (2) ระหวา่งการประชุม: การ
น าเสนอขอ้มูลและประเด็นส าคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม การงดเวน้การเขา้ร่วมการประชุมและงดออกเสียงใน
ระเบียบวาระท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย และการลงมติของท่ีประชุม และ (3) หลงัการประชุม: ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ จดัท าในเวลาท่ีเหมาะสมมีการรับรองรายงานการประชุม และพร้อมไดรั้บการตรวจสอบจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม 
“ทั้งคณะ” และ “รายบุคคล” โดยปัจจยัการประเมินประกอบดว้ย 1) ความพร้อมของคณะกรรมการชุดยอ่ย (ครอบคลุมเร่ือง
โครงสร้าง องคป์ระกอบ ความเป็นอิสระ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการพฒันากรรมการ) 2) การประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ย (ก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหนา้ ความครบถว้นของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีได ้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯและการด าเนินการประชุมทั้ง (1) ก่อนการประชุม: การน าส่งเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอ) และขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากฝ่ายบริหาร (2) ระหวา่งการ
ประชุม: การน าเสนอขอ้มูลและประเด็นส าคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม และการลงมติของท่ีประชุม) และ (3)  หลงั
การประชุม: ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ จดัท าในเวลาท่ีเหมาะสม มีการรับรองรายงานการ
ประชุมและพร้อมไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้ง) และ 3) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย “รายคณะ” และ 
“รายบุคคล”  

1. การประเมนิความเห็นและการด าเนินการในแต่ละปัจจยัก าหนดเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 
2. เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 

  2.1 เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ “รายคณะ” ประกอบดว้ย ปัจจยั
ประเมิน 25 ปัจจยั มีคะแนนเตม็ 100 คะแนน การประมวลผลก าหนดเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากบั 10 
คะแนน และการประเมิน “รายบุคคล” ประกอบดว้ยปัจจยัประเมินรวม 15 ปัจจยั มีคะแนนเตม็ 60 คะแนน การประเมินผล
ก าหนดเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากบั 6 คะแนน 

 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล 

 
  หนา้ 120  

2.2 เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ “รายคณะ” ประกอบดว้ย
ปัจจยัประเมิน 20 ปัจจยั มีคะแนนเตม็ 80 คะแนน การประมวลผลก าหนดเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากบั 8 
คะแนน ส่วนการประเมิน “รายบุคคล” ประกอบดว้ยปัจจยัประเมินรวม 10 ปัจจยั มีคะแนนเตม็ 40 คะแนน การประเมินผล
ก าหนดเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน  

 
  ผลการประเมนิ  

ในปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 

 
  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะน าผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง
คณะและเพื่อการพฒันากรรมการรายบุคคล ใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูง  

  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่า 
ตอบแทนไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปีโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดท้ า
ความตกลงร่วมกนัไวต้ั้งแต่ตน้ปี ในปี 2562 แบ่งเกณฑว์ดัผลเป็น 2 ดา้น คือ 1) การประเมินผลการด าเนินงานดา้นเป้าหมาย
ขององคก์รทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (น ้ าหนกัร้อยละ 60) ไดแ้ก่ การเพ่ิมก าลงัการผลิต (Capacity Target Including 
Equivalent Capacity) การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจใหม่ (New Business or Start Up Project) การสร้างผลก าไร (Net Profit Before 
FX and Special Items) การบริหารอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability Awards 
Score) การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และความผกูพนัของพนกังาน (Engagement) และ 
2) การประเมินผลการด าเนินงานดา้นการปฏิบติังานตามสายงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากิจการหรือสนบัสนุนเป้าหมายองคก์ร (น ้ า 
หนกัร้อยละ 40) นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินดา้นศกัยภาพและการบริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า การก าหนดและการปฏิบติั
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ตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงินการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและ
คุณลกัษณะส่วนตวัส าหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่โดยบริษทัฯ ไดน้ าผลการประเมินไปประกอบ การพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน การปรับเปล่ียนหมุนเวยีนผูบ้ริหารและการพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้
ความสอดคลอ้งกบับริบทของบริษทัฯ ทั้งดา้นผลประกอบการ ผลการปฏิบติังาน และแผนการสืบทอดต าแหน่ง เป็นตน้ 

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

  กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่จะไดรั้บการปฐมนิเทศและ/หรือรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู ้
จดัการใหญ่เก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย โครงสร้างการลงทุน 
โครงสร้างองคก์ร ผลการด าเนินงานทางการเงิน โครงการและสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ เขา้ลงทุน และหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทัฯ ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชนข์อง
กรรมการ รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยนืรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน และขอ้มูลการปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด (Compliance Database) ของหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบท่ี
ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมท าหนา้ท่ีในฐานะ
กรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

  การพฒันากรรมการ เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ รวมทั้งส่งเสริม
ทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนค่า 
ใชจ่้ายในการเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
(IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัวทิยาการพลงังาน และการจดัสมัมนาและศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ท่ีจะน ามาต่อยอดและพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ใน
อนาคต เป็นตน้ 

  การเข้าอบรมและพฒันาของกรรมการในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบักรรมการในปี 2562 และปีอ่ืนๆ ปรากฏใน
ประวติักรรมการรายบุคคล 

  ส่วนการอบรมพฒันาความรู้และประสบการณ์ท่ีส าคญัเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการบริษทัฯ ท่ีนอกเหนือ 
จากการอบรมสมัมนาหลกัสูตรกรรมการ ปี 2562 ท่ีไดเ้ปิดเผยในประวติักรรมการรายบุคคล สรุปไดด้งัน้ี 

  1. การศึกษาดูงานและติดตามการด าเนินงานโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 
  - กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมการสมัมนาและดูงานประกอบดว้ย นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ นายชาติชาย  
โรจนรัตนางกรู นายสมคัร เชาวภานนัท ์ นายสมบูรณ์หน่อแกว้ นายรัตนชยั นามวงศ ์ นายบุญญนิตย ์ วงศรั์กมิตร และนาย
กิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
  2. การสมัมนาและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใตพ้ิภพ ณ ประเทศไอซ์แลนด ์และราชอาณาจกัร
นอร์เวย ์  
  - กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมการสมัมนาและดูงานไดแ้ก่ นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ นายชวน ศิรินนัทพ์ร 
นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายสมคัร เชาวภานนัท ์นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ นายรัตนชยั นามวงศ ์
นายบุญญนิตย ์วงศรั์กมิตร และนายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
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   3. RATCH Strategy Workshop 2019 
  - กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมการสมัมนาและดูงาน ไดแ้ก่ นายชวน ศิรินนัทพ์ร นายชาติชาย โรจนรัตนาง-
กรู นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ นายรัตนชยั นามวงศ ์ นายบุญญนิตย ์ วงศรั์กมิตร นายบุญส่ง เกิดกลาง 
นางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช และนายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
  4. การสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอใหบ้ริษทัจดทะเบียนปรับปรุง
แกไ้ขงบการเงิน (งวดปี 2561) (Audit Adjustment) 
  - กรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมการสมัมนา ไดแ้ก่ นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู และ นายบุญส่ง         
เกิดกลาง 

  ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบประกาศ ขอ้ก าหนด 
ขอ้บงัคบัและหนงัสือเวยีนต่างๆ ทั้งท่ีออกใหม่และท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อคณะกรรม 
การบริษทัฯ ใชเ้ป็น แนวทางในก ากบัดูแลการปฏิบตัขัองบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ของ
หน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และเสนอแนะแนวทางสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นเลขานุการบริษทั การก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีการตรวจสอบภายใน การด าเนินการดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
หลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยหน่วยงานและสถาบนัต่างๆ เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและ
ช่วยสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัฯและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บริหารระดบัสูง  

  การสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นไปตามนโยบายของผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ กฟผ. ท่ีจะ
พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ. ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ
ของบริษทัฯเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ผา่นคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณา และ
แต่งตั้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการ
ก าหนดและจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

  ส าหรับแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัอ่ืนๆ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าเสน้ทางความกา้วหนา้ในสาย
อาชีพ (Career Path) ในทุกต าแหน่งงาน ซ่ึงครอบคลุมการพฒันาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดย
ไดมี้การพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวเิคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบติัท่ีคาดหวงัส าหรับ
ต าแหน่งต่างๆ เพ่ือท าการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพิจารณาเล่ือน ลด ปลด 
ยา้ย และเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมรองรับการขยายงานของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ตามวสิยัทศัน์และพนัธกิจของ
บริษทัฯ 

  ปี 2562 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาและแต่งตั้งผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพและมีคุณสมบติัเหมาะสม
กบัต าแหน่งท่ีทดแทนนั้นๆ ตามท่ีไดเ้ตรียมความพร้อมตามกระบวนการและเป็นไปตามแผนงานสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง 
(Successors) และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้ (Talents) และสอดคลอ้งกบัการเกษียณอายขุองผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในแต่ละปี 

  การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนได้
เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังแรกในวนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่งตามรายละเอียดใน "แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
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กรรมการและผูบ้ริหาร" ส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเก็บ และจดัส่งส าเนาใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หลงัจากนั้นใหมี้การรายงานเป็นประจ าทุกปีและรายงานเพ่ิมเติมทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหข้อ้มูลการมี
ส่วนไดเ้สียเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ส าหรับเป็นขอ้มูลแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออก
เสียงในการท าธุรกรรมของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และสามารถช่วยใหต้ดัสินเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ โดยรวมไดอ้ยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

  การท ารายการทีม่หีรืออาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดไ้วใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ วา่ ในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
“กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น” โดยไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเสมอมา ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดมาตรการในการจดัการและป้อง 
กนัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินการต่างๆ เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผล รวมทั้งการ
ปฏิบติัและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบั
ดูแลการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ และบริษทั 
ยอ่ยโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในดา้นราคาและเง่ือนไขท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกนั หากท ารายการกบัธุรกิจทัว่ไปอ่ืนๆ 
และใหมี้การเปิดเผยการเขา้ท ารายการอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความคล่องตวัในการด าเนิน 
งานของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจอนุมติัการท ารายงานเก่ียวโยงกนัท่ีเป็น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะโดยทัว่ไปในวงเงินไม่เกิน
คร้ังละ 30 ลา้นบาท และใหร้ายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบทุกไตรมาส 
และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการระหวา่งกนัในรายงานประจ าปี ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

  ในปีท่ีผา่นมานั้น ไม่มีกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารท่ีท ารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ยกเวน้การท ารายการกบั กฟผ. ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายการระหวา่งกนัแลว้ทั้งน้ี กรรมการผูแ้ทน กฟผ. ถือเป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือท ารายการดงักล่าว 

  การส่ือสารและตดิตามการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

  บริษทัฯ มีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกคนใหท้ราบเก่ียวกบัภาพรวมการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
และการลงทุนโครงสร้างองคก์ร ผลการด าเนินงาน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กฎระเบียบ นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์สวสัดิการ พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ จรรยาบรรณและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือและเอกสารอา้งอิงในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และมีการลงช่ือรับทราบ และมีการส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอ่ืนๆ โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการ และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงสู่พนกังานทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงอยา่งต่อเน่ือง รับทราบปัญหา ขอ้ขดัขอ้งและขอ้เสนอต่างๆ จากพนกังาน 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร ผา่น
ช่องทางในการส่ือสารและถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ ระบบอินทราเน็ต และ
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ระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพนกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึง รวมทั้งการส่ือสารในการประชุมภายใน
ระดบัต่างๆ ของบริษทัฯ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกและความผกูพนัท่ีจะปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ และรายงานการปฏิบติัใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบตามล าดบั 

  บริษทัฯ มอบหมายให ้ "ฝ่ายตรวจสอบภายใน" มีหนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัภายใต้
แผนการตรวจสอบประจ าปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั เพื่อรับทราบผล
การตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกไตรมาส นอกเหนือ 
จากการหารือร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัท า “ขอ้มูลการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด” (Compliance Database) จดัส่งให้
กรรมการและจดัเก็บในระบบขอ้มูลภายใน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
ฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ เป็นตน้ ซ่ึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงและใชข้อ้มูลได ้ โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั
ตามการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดอยูต่ลอดเวลา 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนด “แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” และ
ใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเก็บและส่ง
ส าเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั 
ทรัพย ์ ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

  นอกจากน้ี ยงัมีคณะท างานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากทุกสายงาน ท าหนา้ท่ีใน
การส่ือสาร ติดตาม ทบทวน และเสนอแนวปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ รวมทั้งรายงานการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินงาน ตามแผนจดัการความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทัฯคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะ 
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอสิระ  

9.3.1 กรรมการอสิระ 

บริษทัฯ ก าหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ไวใ้นระเบียบบริษทัฯวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ พ.ศ. 2562 
ซ่ึงเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยสรุปคุณสมบติัของกรรมการอิสระได ้ดงัต่อไปน้ี 

• ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ
บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย (นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ก าหนดเขม้งวดกวา่ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดใหก้รรมการอิสระ
ถือหุน้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1) 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี
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อาจจะมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 (ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการการเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ หรือใหกู้ย้มืค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสินรวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงั 
กล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั) 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยบริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุนหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

      • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง 
การเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุนหรือนิติบุคคลท่ี
อาจจะมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

• ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามนิยามขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน 
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้จ านวน 6 คน จากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ไดแ้ก่ นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู 
นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายสมคัร เชาวภานนัท ์นายบุญส่ง เกิดกลาง นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ และนายรัตนชยั นามวงศ ์

การสรรหากรรมการ  

บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและหลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก าหนดค่าตอบแทน จะท าหนา้ท่ีในการพิจารณาสรรหา กลัน่กรอง และคดัเลือกบุคคลเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งตามท่ีกฎหมาย และระเบียบบริษทัฯ 
ก าหนด ความรู้ความสามารถเฉพาะทางท่ีมีความหลากหลาย ทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีจ าเป็น และมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของบริษทัฯ ไม่จ ากดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนด และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งพร้อมท่ีจะอทิุศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัการท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามโครงสร้างท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯไดก้ าหนดไวใ้หมี้ความสมบูรณ์และมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการสรรหาและคดัเลือก
กรรมการบริษทัฯ (Board Skills Matrix) ประกอบดว้ย 

• ประสบการณ์ในธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรมไดแ้ก่ ธุรกิจไฟฟ้า/พลงังาน ธุรกิจสาธารณูปโภคอ่ืน ธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ กิจการภาครัฐ หรือรัฐวสิาหกิจและกิจการในภาคเอกชนอ่ืน 

• คุณวฒิุ ทกัษะ และ/หรือประสบการณ์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การวางแผน/บริหารกลยทุธ์ การ
บริหาร/จดัการ การบริหารสินทรัพย ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล/ค่าตอบแทน การบริหารความเส่ียง วศิวกรรมศาสตร์ 
บญัชี/การเงิน เศรษฐศาสตร์กฎหมาย/กฎระเบียบ เทคโนโลยสีารสนเทศ การคา้/ความสม ั พนัธ์ระหวา่งประเทศ การก ากบั
ดูแลกิจการความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ทั้งน้ี ก าหนดใหมี้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า/พลงังาน และ/หรือธุรกิจสาธารณูปโภคอ่ืน 
อยา่งนอ้ย 3 คนและกรรมการท่ีมีคุณวฒิุ ทกัษะ และ/หรือ ประสบการณ์ดา้นบญัชี/การเงิน และดา้นกฎหมาย อยา่งนอ้ยดา้น
ละ 1 คน ส่วนคุณวฒิุ ทกัษะ และ/หรือ ประสบการณ์ดา้นอ่ืนๆ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการ บริษทัฯ จะพจิารณาตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของ
บริษทัฯ ต่อไป 

เม่ือคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองตามพิจารณาสรรหาบุคคล
ท่ีจะมาเป็นกรรมการตามองคค์วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม Board Skills Matrix แลว้ จะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

กรณีที ่ 1: ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจะอยูใ่นต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน กรณีน้ีจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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กรณีที ่ 2: ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากครบวาระคณะกรรมการจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบับริษทัฯ บริษทัฯ 
ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสม- 
บติัเหมาะสม เพ่ือคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอต่อ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปีพิจารณเลือกตั้งเป็นกรรมการมาอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551  

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  

 “ผูบ้ริหารระดบัสูง” หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในดา้นวฒิุการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ในการท างาน และคุณสมบติัอ่ืนท่ีจ าเป็น เหมาะสมตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้ง
กบัภารกิจตามต าแหน่งนั้นๆ และท่ีส าคญัตอ้งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทั้งดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทัฯ 

 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ท า
หนา้ท่ีพิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบติั วฒิุการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างานความเหมาะสม และความจ าเป็นตรงตามความตอ้งการ
ขององคก์ร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง 

  กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 กฟผ. ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ร้อยละ 45 ไดรั้บสิทธิใหเ้สนอช่ือผูแ้ทนท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผ่านกระบวนการพิจารณาคดัเลือกของบริษทัฯ โดยตอ้งเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรอง คุณวุฒิ คุณสมบัติความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตาม Board Skills Matrix ท่ีคณะกรรมการก าหนด มีความสอดคลอ้งกบัภารกิจเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัฯ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวไม่จ ากดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอยา่งเต็มท่ีเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
และ/หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัและแต่งตั้ง ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดับสูงท่ี กฟผ. ส่งตวัให้มาปฏิบัติงาน 
(Secondment) ท่ีบริษทัฯ 

  9.4 นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ 
และบริษัทร่วมทุน  

 บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ย บริษทัในเครือและบริษทัร่วมทุน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯและมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตาม
ระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุนทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
และการด าเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจท่ีมอบหมาย และก ากบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัฯ ในกลุ่มของบริษทัฯ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกบันโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และ



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล 

 
  หนา้ 128  

บริษทัร่วมทุน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดขอ้มูลของบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือและบริษทัร่วมทุน เพ่ิมเติมไดจ้าก
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มบริษทัฯ 

  9.5 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  

 การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดดู้แลและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบาย แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บทราบและถือปฏิบติั โดยไดส่้งมอบให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานลงนามรับทราบเม่ือแรกเขา้ท างานหรือวนัปฐมนิเทศ รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบติัโดยภาพรวม
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผ่านทางคณะท างานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และคณะกรรมการบริษทัฯ นอกเหนือจากการพิจารณา และก ากับดูแลภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งคณะท างานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยบริษทัฯไดเ้ผยแพร่นโยบายและ
แนวปฏิบติัผา่นระบบส่ือสารภายในและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 • ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ และห้ามใช้
ขอ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือแนะน าผูอ่ื้นกระท า โดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 • ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อขอ้มูลภายในและ/หรือความลบัของบริษทัฯ แก่
บุคคลภายนอก หรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้งในทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่นอ้ง เพื่อน หรือท าให้ประโยชน์ของ
บริษทัฯ ลดลง 

 • การให้/แบ่งปันขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบัแก่บุคคลภายในบริษทัฯ สามารถท าไดต้ามความจ าเป็น
หรือความเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์ในการท างานของบุคคลนั้นๆเท่านั้น 

 • บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และให้แจง้
เลขานุการบริษทัรับทราบ เพื่อบนัทึกการเปล่ียนแปลงและรายงานสรุปจ านวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
รายบุคคล และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบในการประชุมคณะกรรมการตามท่ีไดก้ าหนดให้บรรจุ
ระเบียบวาระการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นระเบียบวาระประจ าทุกเดือน และก าหนดให้ผูบ้ริหาร
และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯเพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนและบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

 • บริษทัฯ ไดก้ าหนดและประกาศ “นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ซ่ึงไดมี้การ
ทบทวนและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อ
เป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งไดด้ าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และการป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่าย (Cyber Securities) อยา่งต่อเน่ืองโดยมีแนวปฏิบติัท่ี
ส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
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 - ก าหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นเป็นความลบั 
-ใหพ้นกังานใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมดา้นศีล- 

ธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 
 - ใชอี้เมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัฯ อนุญาตตามขอ้ก าหนดและค าแนะน าการใช้

งานอยา่งปลอดภยั เพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ เท่านั้น 
 - ใชโ้ปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งเท่านั้น 
 - เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศใหมี้ความปลอดภยัตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ตลอดปี 2562 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนด หรือการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

ประเภทของข้อมูลทีท่ าการเปิดเผย  

  บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เปิดเผยตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic 
Report) และตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้รั้บสารไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น 
เพียงพอ และทนักาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุน ในรอบปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลและสารสนเทศสรุปได ้ดงัน้ี 

 
  คุณภาพของข้อมูล  

 คุณภาพของขอ้มูล หมายถึง ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนั ทันเวลา โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้โดยขอ้มูล และสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ีท าการเปิดเผยมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวั
เงินลกัษณะขอ้มูลไม่ใช่ขอ้มูลดา้นเดียว แต่มีทั้ งขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัใหท้ราบโดยทนัที การเผยแพร่ 
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สารสนเทศต่อประชาชนโดยทัว่ถึง การช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การด าเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิด
จากภาวะปกติ ไม่ท าการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบุคคล
ภายใน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งไม่สร้างภาระค่าใชจ่้ายแก่บริษทัฯจนเกินไป และไม่ท าให้บริษทัฯ 
สูญเสียความสามารถในการแข่งขนัด้วยเช่นกัน ในส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ได้กล่าวไวใ้นรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัท าและแสดงไวค้วบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปี และความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีปรากฏในหัวขอ้
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งเสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ติดตามและทบทวนให้ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการตามท่ีก าหนดไม่
เพียงแต่การเปิดเผยสารสนเทศในระดบัขั้นต ่าท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดเท่านั้น แต่ยงัให้เน้นความส าคญัและความ
เสมอภาคของผูล้งทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกดว้ย 

  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  

  บริษทัฯ ใชช่้องทางการเปิดเผยขอ้มูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และช่องทาง
อ่ืนๆ อย่างเหมาะสม อาทิ การเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่ส่ือมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆดัง
รายละเอียดท่ีปรากฏในประเภทของขอ้มูลท่ีท าการเปิดเผย 

  คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญั 
โดยมีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑท่ี์ก าหนด และบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด มีการก าหนด
หน่วยงานและผูรั้บผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งพฒันาช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้ขอ้มูล
ท่ีเปิดเผยมีคุณภาพ ดงัน้ี 

  • ผู้รับผดิชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทัฯ ไดก้ าหนดผูมี้หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยก าหนดให้ฝ่ายองค์กร
สัมพนัธ์และส่วนลงทุนสัมพนัธ์รับผิดชอบการจดัท าขอ้มูลและประเด็นส าคญั ส าหรับการส่ือสารกบัผูส่ื้อข่าว นักลงทุน
หรือนกัวเิคราะห์ตามความรับผิดชอบ ส านกังานเลขานุการบริษทัรับผิดชอบดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศให้
ส่วนน้ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานก ากับดูแลตามข้อก าหนดและระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง และสายงานการเงินต้อง
รับผิดชอบการจดัท าขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเปิดเผยตามขอ้ก าหนดและวธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  • ช่องทางการส่ือสาร บริษทัฯ ยึดหลกัการเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนัผ่านช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมมีลกัษณะครอบคลุมทั้งการส่ือสารทางเดียวและ
การส่ือสารสองทาง โดยขอ้มูลท่ีท าการเผยแพร่จดัท าเป็นสองภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และท าการเผยแพร่
ออกไปพร้อมกนัผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และเพ่ือขยายโอกาส เพ่ิมความสะดวกในการ
เผยแพร่ขอ้มูล และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนัในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูส้นใจทัว่ไป และสาธารณชน
บริษทัฯ ยงัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ(www.ratch.co.th)  การจดัการประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์
การพบนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจ าไตรมาสและประจ าปี การจดัส่งข่าวและ
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ภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร การจดันิทรรศการ การน าผูถื้อหุ้นนกัลงทุนสถาบนั 
และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ขา้เยีย่มชมกิจการ และการจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน เป็นตน้ 

  งานนักลงทุนสัมพนัธ์  

  บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานประจ าท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการ
ติดต่อส่ือสาร และใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร และจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ 
กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบันผูล้งทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
รวมถึงการจัดท าแผนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ประจ าปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯเขา้ร่วมในการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม
และช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามในการประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้งการพบนกัลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
การติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์สามารถท าได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ของบริษทัฯ ทางโทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ratch.co.th และทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี IR@ratch.co.th  

  การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารตาม
หลกัเกณฑโ์ดยเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
แยกประเภทค่าตอบแทนเช่นกนั นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของพนกังานไวด้ว้ย  (รายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) 

  การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา  

  บริษทัฯ ก าหนดให้พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ และใชท้รัพยสิ์น
ทางปัญญาของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ตามท่ีไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัฯ และนโยบายการ
ใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ท่ีไดป้ระกาศให้ทราบและถือปฏิบติัโดยพนกังานตอ้งเคารพสิทธิ ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา หลีกเล่ียง และไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯและผูอ่ื้น การเขา้ถึงขอ้มูลหรือการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา
จะส้ินสุดลงเม่ือพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

  การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์  

  บริษทัฯ ก าหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบขอ้มูลตาม
นโยบายการใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์และคูมื่อการใชง้านระบบการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ 
โดยการก าหนดบญัชีผูเ้ขา้ใชง้านและรหสัผา่นก่อนการใชง้าน นอกจากน้ีไดมี้การก าหนดแผนการบริหารจดัการความเส่ียง
เก่ียวกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attrack) และภาวะวกิฤตในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอยา่งเป็น
ระบบและมีการก าหนดผูค้วบคุมดูแล ป้องกนัวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจดัการแกไ้ขปัญหาแต่ละกรณีไวอ้ย่าง
ชดัเจน พร้อมคู่มือการบริหารจดัการนอกจากน้ี ยงัมีการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ในการป้องกนัและควบคุมการคุกคามในรูปแบบ
ต่างๆ การหา้มใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพ่ือการกระท าผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน การ
กระท าท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดี การคา้ หรือแสวงหาผลก าไร/ผลประโยชน์ส่วนตวั การเปิดเผยขอ้มูล
ความลบัท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานให้แก่บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลบริษทัฯ พนกังานและบุคคลภายนอก การกระท าอนั
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ และบุคคลอ่ืน เป็นตน้ เพ่ือความปลอดภยัในการใช้งานระบบเครือข่าย และ
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คอมพิวเตอร์ ป้องกนัผลกระทบจากการหยดุชะงกัของธุรกิจจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ และการใชท้รัพยากรเครือข่ายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ เช่น นโยบายการใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบาย
การจัดการชั้นความลบั นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และเป็นไปตามพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัอาชญากรรมทางไซเบอร์อีกดว้ย 

  ทั้งน้ี การเขา้ถึงขอ้มูลหรือการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของ
บริษทัฯ จะส้ินสุดลงเม่ือพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ และหากฝ่าฝืนการกระท าท่ีกล่าวขา้งตน้จนเป็นเหตุหรือ
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด บริษทัฯ จะพิจารณาด าเนินการทางวินยัแก่พนกังาน
ตามระเบียบบริษทัฯ และตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย 

 9.6  ค่าตอบแทนของผ้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) บริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จ ากดั บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จ ากดั บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จ ากดั บริษทั ซีเอ็นไบโอแมส 
จ ากดั บริษทั พีบี ไบโอแมส จ ากดั บริษทั แอลพีไบโอแมส จ ากัด บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั บริษทั หินกอง
เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดบ้นัทึกค่าสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีในรอบบญัชีท่ีผ่าน
มาเป็นจ านวนเงิน รวม 3,270,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จ านวน 115,000 บาท) ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชี
ของบริษทัฯ จ านวน 1,200,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จ านวน 45,000 บาท) และค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ท่ีแต่ละบริษทัยอ่ยรับภาระเอง จ านวน 2,070,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-pocket จ านวน 70,000 บาท) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจ้างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกัดเป็นท่ี
ปรึกษาในปี 2562 เพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชีในระหวา่งปีเป็นจ านวน 5,060,430 
บาท ทั้งน้ี การจา้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบ
บญัชีนั้นไม่ก่อใหเ้กิดการขดักนัในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซ่ึงจะไม่
ท าใหผู้ส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

9.7  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีปปรับใช้  

การทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2562 คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การทบทวนและอนุมติัใหมี้การปรับปรุงแนวปฏิบติัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัสากลมากยิง่ข้ึน โดยสรุปแนวปฏิบติัท่ีไดด้ าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมตามแนวทางดงักล่าวแลว้ 
ดงัน้ี 

- ปรับปรุงและประกาศใชน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

- ส่งเสริมพฒันาและต่อยอดนวตักรรมในกระบวนการท างาน การพฒันาหน่วยงานภายในการพฒันา
ผลิตภณัฑโ์ครงการและหรือบริการเพ่ือสร้างโครงการตน้แบบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานภายในองคก์รและระดบั
ธุรกิจในอนาคต ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารระดบัฝ่าย และมีการจดัการประกวด 
“โครงการ RATCH Innovation Awards 2019” ซ่ึงมีโครงการผา่นรอบคดัเลือกจ านวน 20 โครงการจากทั้งหมด 38 โครงการ 
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มีโครงการท่ีผ่านการคดัเลือกและไดรั้บรางวลัจ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Ratch Sharing Space โครงการ Ratch 
One Click โครงการ Ratch Green Living Society โครงการ Smart Car Pool For All และโครงการ High Flyer ความสุขครบ
ทุก Gen ตามล าดบั 

นอกจากน้ี ยงัมีนวตักรรมท่ีบริษทัฯ ด าเนินการและขณะน้ีไดย้ื่นขออนุสิทธิบตัร “ระบบผลิตไฟฟ้าและ
ไอน ้ า (Cogeneration) ท่ีมีการท างานร่วมกนัระหวา่งเคร่ืองกงัหันแก๊ส เคร่ืองกงัหันไอน ้ า และเคร่ืองยนตแ์ก๊ส เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและความยดืหยุน่ในการผลิตสูง” ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 คาดวา่จะทราบผล
การพิจารณาประมาณเดือนมีนาคม 2563 

- ก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ (Board Skills Matrix) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) ประสบการณ์ในธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรม (ก าหนด ประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า/พลงังาน และ/หรือ
ธุรกิจสาธารณูปโภค อยา่งนอ้ย 3 คน) และ 2) คุณวฒิุ ทกัษะและ/หรือประสบการณ์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดให้มี
กรรมการท่ีมีคุณวฒิุ ทกัษะ และ/หรือประสบการณ์ดา้นกฎหมาย และบญัชี/การเงิน อยา่งนอ้ยดา้นละ 1 คน ส่วนดา้นอ่ืนๆ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของบริษทัฯ 

- จดัท าแบบประเมินคุณวฒิุทกัษะแล ะประสบการณ์รายบุคคล เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสรร
หากรรมการบริษทัฯ และจดัท าเป็นองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ  (Board Skills 
Matrix) และเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ดงัน้ี  
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- ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยประจ าปี 2562 “ทั้งคณะ” และ “รายบุคคล” โดยก าหนดให้มีการประเมินเป็นประจ าทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังในช่วง
เดือนธนัวาคม พร้อมกบัอนุมติัการปรับปรุงแบบประเมิน และหลกัเกณฑก์ารประเมินให้มีความสอดคลอ้งกบับริบท และ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีครอบคลุมทุกมิติท่ีจ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และความยัง่ยืนเติบโต
ของกิจการ  

- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
(มากกวา่ร้อยละ 50) และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 

- ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย 
บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน และแนวทางการจัดการค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผูบ้ริหารท่ีได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษทัร่วมทุน โดยผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจ านวนไม่ไดรั้บค่าตอบแทน
กรรมการ เน่ืองจากการเป็นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในฐานะกรรมการในบริษทัยอ่ยท่ี
บริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจ านวน ส่วนผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัร่วมทุนท่ีไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดแนวทางการจดัการ
ค่าตอบแทนไวโ้ดยให้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งน าส่งค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บหลงัจากหัก
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ใหแ้ก่บริษทัฯ ภายในวนัท่ี31 มีนาคม หลงัจากส้ินรอบปีบญัชี และใหบ้งัคบัใชก้บัค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไดรั้บจากผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี 2562 เป็นตน้ไป 

- ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในการ
เสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก และบริบทอ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

- ปรับเพ่ิมช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยเพ่ิมช่องทางการแจ้งผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบ  

- ปรับปรุงนโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอ่ืนๆ อาทิ แนวทางการบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ ระเบียบคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อย การส่งเสริมนวตักรรม การป้องกนัความเส่ียงด้านความปลอดภยัเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Cyber Securities) และการส่ือสารดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของ
กลุ่มบริษทัฯ ไปยงับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

9.8  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีใ่นเร่ืองอ่ืนๆ   

 ปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุม CG Code 2017 
เกณฑ ์CGR เกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard: ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ
แต่อาจยงัมีบางเร่ืองท่ีส าคญัท่ีบริษทัฯ ยงัคงใชแ้นวปฏิบติัอ่ืนเพ่ือความเหมาะสมกบับริบทของธุรกิจแทนแนวปฏิบติัท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ซ่ึงอธิบายโดยสรุปดงัน้ี 

• ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ: แมป้ระธานกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร แมว้า่ประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นใหญ่ก็ตาม จึงเช่ือมัน่ไดว้่าประธาน
กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจ านวน 6 คน 
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จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (ร้อยละ 50) หรือก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการมี
การถ่วงดุลและสอบทานกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีในระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดส่้งเสริมและเปิดโอกาส
ให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยา่งเต็มท่ี ก่อนการพิจารณาตดัสินใจลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่มีการ
ครอบง าหรือช้ีน าในระหวา่งการอภิปรายจากประธานกรรมการแต่อยา่งใด 

• การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting): 
ขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดการเลือกตั้ งกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยถือวา่หุน้หน่ึงมี
เสียงหน่ึง 

รางวลัปี 2562  

ตลอดปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ท่ีไดมี้การทบทวน 
และปรับปรุงพฒันาสู่ระดบัสากลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ รวมทั้งให้ความส าคญัและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งรอบคอบและรอบดา้นในทุกมิติทั้งมิติดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาลโดยไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ขอ้ก าหนด นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจรรยาบรรณบริษทัฯ และการทุจริตคอร์รัปชัน่ และจากความมุ่งมัน่พฒันาการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ มาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ ปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บ
รางวลัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีส าคญั ดงัน้ี 

• การประเมินผลจากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2562 ท่ีระดบั “ดีเลิศ” 
• การประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

ไดค้ะแนนเตม็ร้อยละ 100 
• รางวลั “บูธยอดเยีย่มในการน าเสนอขอ้มูลและบริการแก่ผูเ้ขา้ชมงาน” จากงานมหกรรมการลงทุนครบ

วงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 
 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ งผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
นโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ท่ีมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้การอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริษัทฯเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector CollectiveAction Coalition Against Corruption: “CAC”)” ตั้งแต่ปี 2559 การรับรองดงักล่าวจะมี
อาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรับรอง 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดย้ื่นขอต่ออายกุารรับรอง เพ่ือยืนยนัเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได ้และจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นการด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน และห้ามบุคลากรทุกคนของบริษทัฯ ตั้งแต่คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน เรียกรับ ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ และบริษทัฯ ไดผ้่านการ
รับรองการตอ่อายกุารเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต จากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อเน่ืองเป็นรอบท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายกรอบการด าเนินการต่อตา้นการทุจริต และการบริหารความ
เส่ียงดา้นการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดใน
การด าเนินงานของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการป้องกนั
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่การพฒันาและด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยไดมี้การ
ส่ือสารให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ อยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่าย
บริหารในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีจะตอ้งแสดงบทบาทและจุดยืนในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้แก่บุคลากรของ
บริษทัฯ พนัธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยมี
หลกัเกณฑท่ี์ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในองคก์ร เพ่ือการต่อตา้นการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
  • คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใน
ภาพรวม ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ พร้อมกบัด าเนินการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบปฏิบติัต่างๆ รวมถึงการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต มาตรการป้องกนัการตรวจหาและการ
ตอบสนองเม่ือพบการทุจริตตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบายดงักล่าว 
  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบญัชี และรายงาน 
ทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการต่างๆ มีการก าหนดการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 
และมีการน าไปปฏิบติัอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 
  • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการก าหนดใหมี้แนวทางปฏิบติัท่ีสนบัสนุน 
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ระเบียบการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ จดัใหมี้การส่ือสารอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในทุกระดบั 
  • บุคลากรของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบการต่อตา้นการทุจริตและคอร์- 
รัปชัน่และค าสัง่บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบการฝ่าฝืนระเบียบบริษทัฯ ตอ้งรายงานผา่นช่องทางการแจง้
เบาะแสท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้
  2. ก าหนดหลกัการส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เช่น การไม่เก่ียวขอ้งกบัการใหห้รือรับ
สินบนทุกรูปแบบไม่วา่จะด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่จ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมเพ่ืออ านวยความสะดวก ไม่
จ่ายเงินเพ่ือเร่งหรือลดัขั้นตอนแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือไม่จ่ายเงินโดยผา่นบุคคลท่ี 3 บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งซ่ือสตัย ์ โปร่งใส 
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยหากพบเบาะแสของการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไม่สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการ 
เมือง การบริจาคตอ้งเป็นการบริจาคเพื่อเป้าหมายดา้นการกศุลไม่ไดค้าดหวงัผลประโยชน์อ่ืนในเชิงทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ 
โดยด าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษทัฯ การให/้รับของขวญัตอ้งเป็นไปตามประเพณีท่ียอมรับได ้ ไม่มีคา่เกินปกติ
วสิยั หรือมีผลกระทบต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญั โดยด าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษทัฯ การเล้ียงรับรอง
ตอ้งโปร่งใสไม่ไดค้าดหวงัผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจพิจารณาไดว้า่ เป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่และไม่มีผลกระทบต่อการตดั 
สินใจอยา่งมีนยัส าคญัโดยด าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษทัฯ เป็นตน้ 
  3. ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยสรุปไดด้งัน้ี 
  • ก าหนดมาตรการส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตโดยครอบคลุมมาตรการการป้องกนั 
ตรวจหา และการตอบสนองเม่ือพบการทุจริต 
  • จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีการสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให ้
ความมัน่ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
  • จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงองคก์รดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการจดัการ 
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ 
  • จดัใหมี้มาตรการและแนวทางปฏิบติัส าหรับการใชจ่้ายบางประเภทท่ีมีความเส่ียงในดา้นการทุจริต 
และคอร์รัปชัน่ เช่น ค่าบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนุน การใหแ้ละรับของขวญัและของท่ีระลึกค่ารับรอง เป็นตน้ เพ่ือ
ป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม 
 • จดัใหมี้กลไกรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสแม่นย  าภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับ
ระดบัสากล 

•จดัใหมี้กระบวนการจดัท าและการเก็บรักษาเอกสารประกอบรายการและขอ้มูลทางการเงินเพ่ือใหม้ัน่ 
ใจวา่ การบนัทึกรายการและขอ้มูลทางการเงินเป็นไปตามความจริง ถูกตอ้งและครบถว้นเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมและไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
  • จดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนในการสอบสวน การก าหนดบทลงโทษและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงในกรณีท่ีเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ 
  • จดัใหมี้การส่ือสารและฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระเบียบและค าสัง่ในการต่อตา้นการทุจริตแก่ 
บุคลากรในทุกระดบั 
  4. การแจง้เบาะแสการกระท าผดิ และการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสโดยมีขอ้ก าหนดวา่บุคลากรของบริษทัฯ 
ท่ีพบเห็นการกระท าผดิหรือการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดการสงสยัไดว้า่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม ตอ้งไม่เพกิเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสท่ีบริษทัฯ 
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ก าหนดไว ้ และเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯ จะใหค้วามเป็น
ธรรมและคุม้ครอง โดยเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้หเ้ป็นความลบั เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และบริษทัฯ จะไม่
ด าเนินการใดๆท่ีส่งผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ ทั้งน้ีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่คณะกรรมการสอบสวนในกระบวนการสอบสวน 
เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
  5. การส่ือสารและการอบรม บริษทัฯ ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารภายในของบริษทัฯ และรายงานประจ าปี 
ในการเผยแพร่และส่ือสารนโยบาย ขอ้มูลเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือสร้างความตระหนกัของพนกังาน รวมทั้งจดั
อบรมแก่บุคลากรในทุกระดบัชั้น และปฐมนิเทศพนกังานใหม่เพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจถึงแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ และระเบียบค าสัง่ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
  ปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการส่ือสารและอบรมโดยคณะท างานท่ีมาจากตวัแทนของหน่วยงานจากทุก
สายงานเพื่อจดัท าแผนการส่ือสารอบรมดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ประจ าปี โดยมีการจดัประชุม 
ทุกรายไตรมาส ทั้งน้ี การด าเนินการของบริษทัฯ ท่ีส าคญัในดา้นการส่ือสารอบรมสรุปไดด้งัน้ี 
  • จดัอบรมหลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในหลกัสูตร Fraud, Bribery and Corruption 
Risk Management (And improper conduct) & New Types of Internet Fraud & Corruption โดยเชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ
และเช่ียวชาญเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่มาบรรยายใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัเพ่ือสร้างความรู้
ความเขา้ใจ และปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัๆ ในเร่ืองของ
ความหมายของการทุจริตภายในองคก์ร และการเรียกหรือรับสินบน ความเขา้ใจถึงรูปแบบการทุจริตภายในและภายนอก
องคก์ร การทราบถึงสาเหตุของการทุจริต ลางบอกเหตุ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้มีการทุจริตภายในองคก์ร การเรียนรู้เทคนิคการ
ป้องกนัการทุจริตภายในองคก์ร และเทคนิคการแกปั้ญหาเม่ือพบการทุจริตภายในองคก์ร 
  • จดัใหมี้นิทรรศการ และเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบจดหมายข่าว (Newsletter) และ Clip VDO ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยเผยแพร่ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และโทรทศันเ์ครือข่ายภายในบริษทัฯ 
  • จดัใหมี้การทดสอบและประเมินความตระหนกัรู้ ความเขา้ใจและยดึถือปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งถูกตอ้งผา่นระบบ E-learning โดยก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งผา่นเกณฑก์าร 
ทดสอบดงักล่าวอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ก่อนเขา้ท าระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
  • ด าเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจง้หนงัสืออยา่งเป็นทางการเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบติัการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
  • จดัการอบรม (Orientation) ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังานใหม่ของบริษทัฯ 
มาตรการในการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่จากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่และระเบียบท่ีคณะกรรม- 
การบริษทัฯ ก าหนดและประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  • ก าหนดค าสัง่หรือแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือการบริหารความเส่ียงดา้นทุจริตโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ก าหนดกิจกรรมระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผปู้ ฏิบติังานและขั้นตอนและแนวทางการปฏิบติัต่างๆ ใหผู้ป้ฏิบติังานใช ้
ส าหรับการป้องกนัตรวจพบ และตอบสนองต่อความเส่ียงดา้นทุจริตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที 
  • การจดัท า ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบค าสัง่และจรรยาบรรณบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอและ
ส่ือสารใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและวธีิการในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ อยา่ง 
เคร่งครัด 
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  • การประเมินความเส่ียงและจดัท าทะเบียนความเส่ียงแผนภูมิความเส่ียงดา้นการทุจริต โดยก าหนด
เกณฑว์ดัความเส่ียง สาเหตุหลกัผลกระทบของความเส่ียงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับไดก้าร
ประเมินการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
  • การจดัหามาตรการเพ่ือลดความเส่ียง และวเิคราะห์ความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงคงเหลือ 
จากการมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ มีการก าหนดใหค้ณะท างานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีหนา้ท่ีให้
ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหารส าหรับการประเมินความเส่ียง รวบรวมผลการประเมิน และติดตามการด าเนินงานตามแผนการจดัการ
ความเส่ียงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมการ
ตรวจสอบผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  • มอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการสอบทานนโยบายขั้นตอนและกระบวนการ
บริหารจดัการความเส่ียงจากการทุจริตเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการด าเนินการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 
  • การส่ือสารและอบรม บริษทัฯ มีการจดัท าแผนการส่ือสารและการจดัอบรมประจ าปี ช่องทาง ความถ่ี 
เน้ือหา และการด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลทั้งต่อภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีวตัถประสงคใ์หผู้ป้ฏิบติังาน
ตระหนกัถึงความส าคญั การมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตของบริษทัฯ ความโปร่งใส และความมุ่งมัน่
ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ในทุกระดบั เพ่ือส่ือสารไปยงัพนัธมิตรธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  • การสอบทานประวติับุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทางธุรกิจก่อนการจา้งและก่อนการเร่ิมสญัญาหรือ
ธุรกรรมระหวา่งกนั ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบประวติัหรือความน่าเช่ือถือดา้น
คุณวฒิุและความสามารถ รวมถึงประวติัการท างานของบุคลากรในต าแหน่งส าคญัก่อนการลงนามสญัญาจา้งงานเพ่ือใหม้ัน่ 
ใจวา่บุคคลดงักล่าวไม่มีประเด็นเร่ืองความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังานโดยสญัญาจา้งงานไดมี้การก าหนดเง่ือนไขขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ และส่วนจดัการส านกังานเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการสอบทานประวติัของ
พนัธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผูข้ายผูรั้บเหมาหรือผูใ้หบ้ริการวา่ มีคุณสมบติั ช่ือเสียง สถานะการเงิน และความน่าเช่ือถือท่ีดี 
รวมทั้งท าการส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจรับทราบอยา่งเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
  • การควบคุมภายในดว้ยการก าหนดขั้นตอนการท างานและแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบทุกขั้นตอนอยา่งชดั 
เจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมภายในและใหมี้การทบทวนปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ
คร้ัง และยงัมีการมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท าการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการใหค้รอบคลุม
ถึงความเส่ียงดา้นการทุจริต และเม่ือตรวจพบความผิดปกติจะตอ้งวเิคราะห์โอกาสของการทุจริตในเร่ืองดงักล่าว 
  • มาตรการเม่ือตรวจพบการทุจริต และการตอบสนองก าหนดช่องทางหรือกลไกการแจง้เหตุหรือ
เบาะแสไม่วา่จะเป็นผูป้ฏิบติังานหรือบุคคลภายนอก ตอ้งมีความอิสระในการแจง้เบาะแสโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนตลอดจน
จดัใหมี้กระบวนการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถู้กท าร้ายหรือข่มขู่ในภายหลงั ซ่ึงช่องทางการ
แจง้เบาะแสของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษทัฯ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผูบ้งัคบับญัชา ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีทราบเหตุหรือเบาะแส แต่ละเลย
ไม่ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัฯทราบหรือแจง้เหตุอนัเป็นเทจ็ถือเป็นการกระท าผิดวนิยั 
  • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากการแจง้
เบาะแสเพ่ือรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 
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  บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากบัดูแลและสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ผา่นฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ 
สรุปไดด้งัน้ี 
  • สอบทานนโยบาย ขั้นตอนการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการทุจริต รวมถึงการประเมินความ
เพียงพอของการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  • ก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบภายในและการก ากบัดูแลการด าเนินงานใหค้รอบคลุมดา้นการต่อ 
ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม และมีความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล 
  • สอบทานการต่อตา้นการทุจริตในดา้นนโยบายการส่ือสารและอบรมใหพ้นกังานทุกคน รวมถึงบุคคล 
ภายนอกและผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจรับทราบและถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัการต่างๆ 
  • สอบทานการปฏิบติัตามระเบียบ ค าสัง่ และจรรยาบรรณบริษทัฯ วา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน่ การใหแ้ละรับของขวญัและของท่ีระลึก เงินบริจาคเพ่ือการกศุล และเงินสนบัสนุน ค่ารับรอง การบริหารความ
เส่ียงดา้นการทุจริต เป็นตน้ 
  • ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีเพ่ือสอบทานการบริหารความเส่ียงดา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ของ 
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรการท่ีก าหนดในปี 2562 ไม่พบประเด็นการกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือการท าผิด
ดา้นจริยธรรม รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการแต่อยา่งใด 
   
  การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  
  ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็นผูป้ฏิบติังานหรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียง
ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังาน เก่ียวกบัการ
กระท าผิดกฎหมายไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางการ
ร้องเรียนและแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากิจการ ผา่น
ช่องทางใดช่องทางหน่ึงท่ีสะดวกหรือเหมาะสม 
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  การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  
  บริษทัฯ จะใหก้ารคุม้ครองผูร้้องทุกขไ์ม่ใหถู้กเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือ
พยานหลกัฐานเก่ียวกบัการร้องทุกข ์ และ/หรือเป็นผูพิ้จารณาค าร้องทุกขด์ว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตใุหเ้กิดผลกระทบต่อ
บริษทัฯ ไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์ และร้องทุกขไ์วด้ว้ย 
   
  จรรยาบรรณบริษัทฯ  
  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์และ
บริบทของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดท้บทวนและพิจารณาปรับปรุงจรรยาบรรณบริษทัฯ ใหส้อดรับ
กบัวสิยัทศัน์บริษทัฯ ท่ีไดข้ยายจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าครอบคลุมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ดึถือ
จรรยาบรรณบริษทัฯ เป็นบรรทดัฐานในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมหลกัการท่ีมีนยัส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯ รวมถึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัในองคก์ร
จึงมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ และถือปฏิบติัใหเ้ป็นบรรทดัฐานและวฒันธรรมขององคก์ร 
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  บุคคลทีม่หีน้าทีต้่องปฏบิัตติามจรรยาบรรณ  
  • ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ 
  • บริษทัยอ่ยซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจการควบคุมของบริษทัฯ หรือมีสิทธิควบคุมธุรกิจ ตอ้งยอมรับและมีการ
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
  • บริษทัยอ่ยท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ ควรยอมรับและมีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามจรร-  
ยาบรรณของบริษทัฯ 
  • บุคคลภายนอกท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ เช่น ท่ีปรึกษา ตวัแทน และคู่สญัญาอิสระ ตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไข ดงัน้ี 
  - ยนิยอมปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
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  - ไดรั้บการใหค้วามรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัจรรยาบรรณน้ี 
  - ถูกด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงอาจรวมถึงการบอกเลิกสญัญา หากทราบวา่บุคคลภายนอกใดๆ 
ละเมิดจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
  การส่ือสารจรรยาบรรณ  
  บริษทัฯ มีกระบวนการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณใหก้บั
พนกังานในหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศพนกังานท่ีเขา้ท างานใหม่ การเผยแพร่เป็นเอกสารใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเผยแพร่จรรยาบรรณบริษทัฯ ผา่นอินทราเน็ต และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 
  การก ากบัตดิตามการปฏบิัตติามจรรยาบรรณ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นต่างๆ จะท าหนา้ท่ีก ากบัและติดตามการปฏิบติัตามจรรยา- 
บรรณเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจและประพฤติปฏิบติัไดต้ามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณ และไม่มีการกระท า
ท่ีละเมิดใดๆ 
  การกระท าทีเ่ข้าข่ายผดิจรรยาบรรณ  
  การกระท าท่ีละเมิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวห้รือ 
รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย โดยการกระท าท่ีเขา้ข่ายผดิจรรยาบรรณ มีดงัน้ี 
  1) ละเมิดแนวปฏิบติัในจรรยาบรรณ 
  2) แนะน า ส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
  3) ละเลย เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ 
เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผิดชอบของตน 
  4) ไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือขดัขวางการสอบสวนขอ้เทจ็จริงท่ีอา้งวา่ไดฝ่้าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ 
  5) ด าเนินการตอบโตพ้นกังานท่ีรายงานขอ้สงสยัเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
  6) กระท าการอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล 

 
  หนา้ 145  

 
  ในปี 2562 ผลการติดตามการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณตามแนวทางการก ากบัดูแล ไม่พบวา่มี
ผูบ้ริหารหรือพนกังานละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณบริษทัฯ รวมทั้งไม่มีขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรร- 
ยาบรรณบริษทัฯ แต่อยา่งใด  
  ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯไดท่ี้(www.ratch.co.th) 
   
  การเคารพสิทธิมนุษยชน   
  บริษทัฯ ยดึมัน่และถือปฏิบติัในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยหลีกเล่ียงท่ีจะละเมิดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนดูแลผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีจะเกิดกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัการในจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัเป็นนโยบายท่ีตอ้งถือปฏิบติั ดงัน้ี 

http://www.ratch.co.th/
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  ภาพรวมการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้
  • คุม้ครองสิทธิพ้ืนฐานในการท างานใหแ้ก่พนกังาน ลูกจา้งของบริษทัฯ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  • ส่งเสริมสิทธิในการแสดงออก และการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
  • ปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความยติุธรรม และเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั โดยไม่แบ่งแยก
สญัชาติ เช้ือชาติพ้ืนฐานทางสงัคม ความคิดเห็นทางการเมือง ทศันคติในเร่ืองเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นตน้ 
  • ใหค้วามเท่าเทียมทางเพศ โดยการคุม้ครองพนกังานหญิงใหไ้ดรั้บการปฏิบติัในการท างานและสิทธิ
ประโยชนจ์ากการท างานอยา่งเท่าเทียมกบัพนกังานชาย 
  • ใหค้วามคุม้ครองการเขา้ถึงขอ้มูล การรักษาความลบั และการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
  • ประเมินผลกระทบของโครงการท่ีจะเกิดกบัชุมชน พร้อมวางมาตรการแกไ้ข ป้องกนั รวมทั้งการ
เยยีวยาผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
 
  ประเดน็ส าคญัด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการด าเนนิงาน  
  บริษทัฯ ไดพิ้จารณาประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมีนยัส าคญัและมีผลต่อความยัง่ยนืขององคก์ร ซ่ึง
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการต่างๆ ในปี 2562 มีดงัน้ี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

 กลยุทธ์และแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
ภายใตว้ิสัยทศัน์ “บริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ึนฐานท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

มูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” บริษทัฯ ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว โดยวางกลยทุธ์ 5 ดา้น เพื่อขบัเคล่ือนองคก์ร
ใหบ้รรลุเป้าหมายโดยเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ความยัง่ยืน 6 ดา้นท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการพฒันาความยัง่ยืนองคก์ร เพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินธุรกิจใหส้ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณค่าร่วมแก่สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงอ านวยประโยชน์
ต่อ บริษทัฯ แต่ยงัส่งผลถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีด าเนินธุรกิจเคียงคู่กบับริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนืดว้ย 
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 บริษทัฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ปี 2556 -2566) เป็นประจ า

พร้อมทั้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและอนุมติั โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขยายขอบเขตการลงทุนไปยงั
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับโอกาสทางธุรกิจในประเทศท่ีมีมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้ายงัคงเป็น
ธุรกิจหลกั พร้อมทั้งไดป้รับวิสัยทศัน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งเปล่ียนช่ือบริษทัฯ ให้สะทอ้นการขยายขอบเขตการ
ลงทุนเม่ือตน้ปี 2562 

 การขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

 ฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน สายงานบริหารสินทรัพย์ เป็นหน่วยงานหลกัในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการมีส่วนร่วมอย่างใกลชิ้ดและจริงจังของ
คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารโดยใช้กระบวนการระดมความคิด ประเด็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ น ามาประมวลผล 
วิเคราะห์และจดัท าแผนกลยุทธ์และเป้าหมายเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบตามล าดบั ก่อนส่งต่อใหส้ายงานต่างๆ น าไปจดัท าแผนปฏิบติัและเป้าหมายยอ่ย 

 ในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติันั้น บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1) การกระจายกลยทุธ์และเป้าหมายลงไปสู่ทุกหน่วยงานทั้งองคก์ร และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้
การด าเนินงานในทางปฏิบติัไดผ้ลท่ีเป็นรูปธรรม เม่ือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว้ จะ
ถ่ายทอดต่อมายงัฝ่ายบริหารของแต่ละสายงาน โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของสายงานต่างๆ ท่ีสนบัสนุนเป้าหมายองคก์รแลว้
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กระจายลงไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการและเป้าหมายย่อยตามหน้าท่ีความรับผิดชอบซ่ึงท าให้
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน สายงาน และองคก์ร ตามล าดบั 

  ในการก าหนดเป้าหมายระดบัองค์กรและเป้าหมายระดบัปฏิบติัในระดบัสายงานจะมีคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงประกอบด้วยผูบ้ริหารสูงสุดของทุกสายงาน โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน
กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงานเป็นเลขานุการ ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และการ
ประเมินผลการด าเนินงานและการปฏิบติังาน รวมทั้งติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือน และมีการวดัความส าร็จเป็น 2 ระดบั โดยมีเป้าหมายเช่ือมร้อยกนั คือ ระดบัภาพรวมของ
องคก์รและระดบัภาพยอ่ยของสายงาน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  • เกณฑด์า้นเป้าหมายองคก์ร น ้ าหนกัร้อยละ 60 ซ่ึงทุกสายงานรับผิดชอบร่วมกนั 

  • เกณฑ์ด้านปฏิบัติการ น ้ าหนักร้อยละ 40 วดัจากเป้าหมายของแต่ละสายงาน ตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสนบัสนุนเป้าหมายองคก์ร 

  ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดป้รับหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีโดยก าหนดน ้ าหนกัดา้นเป้าหมายองคก์รเท่ากบัร้อยละ 70 และดา้นปฏิบติัการ น ้ าหนกัร้อยละ 30 เพ่ือมุ่งเนน้ใหก้าร
ขบัเคล่ือนกลยทุธ์น าไปสู่เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบภายใน การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ความเส่ียงทุจริต โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และท างานในรูปแบบของคณะท างานท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและฝ่าย
บริหารร่วมอยูด่ว้ย เป็นกลไกในการก ากบั ติดตามและควบคุมการท างานในระดบัปฏิบติัการให้รอบคอบและรัดกุม เพื่อให้
มัน่ใจวา่การท างานไปสู่เป้าหมายนั้นสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ วธีิปฏิบติั จรรยาบรรณบริษทัฯ และมาตรฐานท่ียอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานและคณะท างานท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าวน้ี จะตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร
สูงสุดและคณะกรรมการบริษทัฯ ด้วย  ในปี 2562 บริษทัฯ ได้มีการทบทวนและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ โดยบริษทัท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญจากภายนอก เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษทัฯ ให้รอบดา้น
และรัดกมุยิง่ข้ึน 

  วิธีการดังกล่าวท าให้บริษทัฯ สามารถติดตามผลสัมฤทธ์ิของกลยุทธ์จากการน าไปปฏิบัติ โดยมีการ
ติดตามผลทุก 3 เดือนและสรุปผลประเมินการด าเนินงานน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกๆ 6 เดือน 

2)) การสร้างวฒันธรรมองค์กรและการพฒันาบุคลากร เพื่อขบัเคล่ือนกลยุทธ์องค์กร บริษทัฯ ได้
ด าเนินการทบทวนค่านิยมขององคก์รให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ธุรกิจ รวมทั้งบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยประกาศและ
เร่ิมกระบวนการสร้างค่านิยมองคก์รใหม่ในปี 2562 ซ่ึงเนน้การพฒันานวตักรรม เพื่อให้พนกังานสามารถปรับแนวคิดและ
พร้อมรับภารกิจใหม่ๆ ในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์และเป้าหมายในธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดรับและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน    

กลยุทธ์ของบริษทัฯ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งทกัษะใหม่ๆ ท่ีช่วยพฒันาประสิทธิภาพการท างาน สร้าง
แนวความคิดในการท างาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของบริษทัฯ ในอนาคต 

 

 การมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสีย  

 ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีบทบาทส าคญัท่ีช่วยผลักดัน   
บริษทัฯ ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งหมายท่ีจะพฒันาความร่วมมือระยะยาว จนถึงการเป็นพนัธมิตรร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจ เพ่ือเติบโตไปพร้อมกนัอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงการสร้างพนัธมิตรเป็นกลยทุธ์หน่ึงในการสร้างการเติบโตขององคก์ร 
ดงันั้น การบริหารความสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหท้ราบและตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับกระบวนการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูมี้
ส่วนไดเ้สีย โดยด าเนินการใน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 การระบุกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย 

 ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ มีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีบทบาทและสามารถสร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
ลบต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ จากการจ าแนกกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทั้ งทางตรงและทางอ้อมใน
กระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนส าคญัคือ 1) การพฒันาโครงการ 2) การผลิตสินคา้และ
บริการ 3) การส่งมอบสินคา้และบริการ โดยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งรวม 10 กลุ่ม ดงัน้ี 
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  การจดัล าดบัความส าคญัของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 การจดัล าดบัความส าคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาจากประเด็นและระดบัผลกระทบในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

 1) ประเด็นและระดับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในด้าน
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

 2) ประเด็นและระดบัผลกระทบท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียท าให้บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัการเงิน การด าเนินงาน และช่ือเสียง 

 ผลจากการประเมินประเด็นและระดบัผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ พบวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีนัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใน
ระดบัสูงมีจ านวน 8 กลุ่ม จากจ านวนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีระบุไวท้ั้งหมด 10 กลุ่ม ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการบริหาร
ความสมัพนัธ์และการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 8 กลุ่ม 

 แนวทางการบริหารความสัมพนัธ์และตอบสนองความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ ไดว้างกรอบแนวทางการบริหารความสมัพนัธ์ การตอบสนองความตอ้งการผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

ช่องทางการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั 8 กลุ่ม สรุปไดด้งัน้ี 
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  ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

 กลุ่มบริษทัฯ ไดร้ะบุให้การดูแลชุมชนและสังคมเป็นพนัธกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ดว้ย
ตระหนกัวา่การยอมรับและความไวว้างใจของชุมชน และสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีความส าคญัต่อ
การเติบโตและความยัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดว้างหลกัการและกรอบการด าเนินงานไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัฯ
และนโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
ตอบสนองประเด็นปัญหาและความตอ้งการของชุมชนท่ีจะก่อให้เกิดคุณค่าทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่อ
ชุมชนและสงัคมในภาพรวม 
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  แนวทางการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบโครงการโรงไฟฟ้า และผูมี้ส่วนได้
เสียในสงัคมภาพรวม ซ่ึงบริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ดงัน้ี 

 
ในปีท่ีผา่นมาการด าเนินงานดา้นชุมชนและสังคมมุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของชุมชน 

สงัคมรวมทั้งบริษทัฯ ผา่นโครงการและกิจกรรมใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

 
 

การส่ือสารแลกเปลีย่นข้อมูล  
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญัมา

อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ตลอดจนสร้าง
ความมัน่ใจและไวว้างใจใหก้บัชุมชนถึงการดูแลความปลอดภยัของชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าไดด้ าเนินการอยา่งเต็มท่ี 
ในปี 2562  
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 โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการดงันี ้
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การรับฟังความคดิเห็นและรับข้อร้องเรียน  
โรงไฟฟ้าจัดให้มีช่องทางรับฟังขอ้เสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชนมายงัโรงไฟฟ้าโดยตรงผ่าน

หน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์ โทรศพัท์ กล่องรับความคิดเห็นดา้นหน้าโรงไฟฟ้า อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
SMS หรือ LINE หรือแจง้ผา่นผูน้ าชุมชน ถึงประเด็นปัญหาหรือขอ้วติกกงัวลต่างๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เม่ือรับทราบปัญหาแลว้
โรงไฟฟ้าจะด าเนินการตรวจสอบความผิดปกติ หรือคน้หาสาเหตุและด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 24 ชัว่โมง พร้อมกบั
แจง้ให้ชุมชนรับทราบและเห็นชอบผลการแกไ้ขภายหลงัด าเนินงานเสร็จส้ินดว้ย ทั้งน้ี ในปี 2562 โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ
ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากชุมชนรอบโครงการแต่อยา่งใด 
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 การพฒันาคุณภาพชีวติ  
1) การส่งเสริมคุณภาพชีวติของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงเป็นสินทรัพยห์ลักของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าตน้แบบท่ีด าเนินโครงการส่งเสริม

คุณภาพชีวติของชุมชนมาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการในปี 2539 นบั ตั้งแต่การจา้งงานทอ้งถ่ิน การส่งเสริมทกัษะเพื่อสร้างอาชีพ
การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมการศึกษา เพ่ือเป็นการตอบแทนชุมชนท่ีให้การยอมรับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้ามาโดย
ตลอด 

โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นต่างๆ ท่ีโรงไฟฟ้าด าเนินการในพ้ืนท่ีชุมชนนั้นเกิดจากความตอ้งการ
ของชุมชนเป็นส าคญั เพ่ือช่วยสนบัสนุนและยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชนในฐานะเพ่ือนบา้นท่ีดี และค านึงถึงสิทธิในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการดว้ย 

โรงไฟฟ้าราชบุรีไดใ้ห้ความส าคญักับการจ้างงานทอ้งถ่ินเป็นล าดบัแรก มุ่งหวงัให้ชุมชนมีรายได ้และ
พฒันาเศรษฐกจิชุมชนและทอ้งถ่ินให้เจริญเติบโตดว้ย ในปี 2562 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการจา้งงานผูป้ฏิบติังานทอ้งถ่ินจ านวน    
98 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และลูกจา้งและผูรั้บเหมาประจ า รวม  213 คน คิด เป็นร้อ ยละ 39 รวมเป็นคนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 311 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57 ของจ านวนผูป้ฏิบติังานทั้งหมดในโรงไฟฟ้า 545 คน 

 
ในปี 2562 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวติของชุมชนในหลากหลายดา้น ดงัน้ี 
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  ผลการศึกษาระดบัความพงึพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี  

  ด้านชุมชนและสังคม ปี 2562 

 โรงไฟฟ้าราชบุรีก าหนดใหมี้การส ารวจระดบัความพึงพอใจของชุมชนท่ีมีการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า
เป็นประจ าทุก 2 ปี โดยในปีน้ีมีการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผูน้ าชุมชนและประชาชน รวมจ านวนตวัอยา่ง 723 
ตวัอยา่ง สรุปผลไดด้งัน้ี 

   ผลการส ารวจ 
   • โดยภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 91.7 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตั้งแต่ระดบัพึงพอใจข้ึนไป 
   - เฉพาะกลุ่มผูน้ าชุมชนร้อยละ 87.2 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตั้งแต่ระดบัพึงพอใจข้ึนไป 
   - เฉพาะกลุ่มประชาชนร้อยละ 94.8 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตั้งแต่ระดบัพึงพอใจข้ึนไป 

  2) การด าเนินกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  

 นอกเหนือจากการสร้างความไวว้างใจให้กบัชุมชนดว้ยการเป็นเพ่ือนบา้นท่ีดีแลว้ บริษทัฯ ในฐานะท่ี
เป็นบริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย ยงัมุ่งหมายท่ีจะเป็นพลเมืองธุรกิจท่ีรับผิดชอบของ
สังคมโดยได้ด าเนินกิจกรรมท่ีสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนและสังคมทั่วประเทศทั้ งด้านส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา และ
คุณภาพชีวติ 

  สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 
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  โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน...สร้างมูลค่าระบบนิเวศ 

 โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นโครงการหลกัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดย
ด าเนินการร่วมกบักรมป่าไมม้าตั้งแต่ปี 2551 ดว้ยการน้อมน าแนวพระราชด าริ“ปลูกป่าในใจคน” ของพระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหลกัการส าคญัในการด าเนินโครงการ โครงการน้ี
มุ่งเนน้การกระตุน้และส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” บนเป้าหมาย ป่าย ัง่ยืน 
ชุมชนไดป้ระโยชน์กล่าวคือ เม่ือชุมชนดูแล ฟ้ืนฟู และรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป่าจะเป็นแหล่งน ้ า แหล่งอาหารท่ี
ช่วยลดรายจ่ายเพ่ิมรายไดใ้หชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนตวัอยา่งท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยผลกัดนัและขยายผล
ให้จ านวนป่าชุมชนท่ีจดทะเบียนกบักรมป่าไมเ้พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ไม่เพียงส่งผลต่อจ านวนพ้ืนท่ีป่าของ
ประเทศเพ่ิมข้ึนเท่านั้น แต่การดูแลรักษาป่าของชุมชนไดช่้วยใหร้ะบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่ามีความ
สมบูรณ์มากข้ึนดว้ย 

 ผลการศึกษาของส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (กนัยายน 
2560) พบวา่ ป่าไมใ้หบ้ริการระบบนิเวศ อนัประกอบดว้ย การป้องกนัการพงัทลายของดิน การดูดซบัน ้ าใตดิ้น ธาตุอาหาร 
การไหลผ่านของน ้ าและการช่วยลดอุณหภูมิ คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 89,737.50 บาทต่อไร่ต่อปี ซ่ึงการจดัตั้งป่าชุมชนใหม่กบั
กรมป่าไมใ้นปี 2562 มีจ านวน 2,530 แห่ง รวมเป็นพ้ืนท่ีป่า 1,159,287 ไร่ สามารถคิดเป็นมูลค่าระบบนิเวศบริการเท่ากบั 
104,031 ลา้นบาทต่อปี 

 

 กจิกรรมส่งเสริมชุมชนลดการใช้พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดน้ าโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 5 โครงการเขา้ร่วมในโครงการ
สนบัสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission SupportScheme: LESS) ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก
(องคก์ารมหาชน) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้วม 23.69 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
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  การมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน  

 โรงไฟฟ้าทุกแห่งของกลุ่มบริษทัฯ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานและการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและเง่ือนไขของแต่ละชุมชน 

 ส าหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ก าลงัการผลิต 3,645 เมกะวตัต ์ไดใ้ชรู้ปแบบของ
คณะกรรมการไตรภาคี หรือคณะผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผูแ้ทนจากทุกภาคส่วนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย ภาค
ประชาชนท่ีอยู่รอบโรงไฟฟ้า ส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และตวัแทนจากโรงไฟฟ้า เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี อีกทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีชุมชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารของโรงไฟฟ้าเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรียนไดด้ว้ย 

การด าเนินงานของคณะผู้ตรวจการส่ิงแวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุรี  

ในปี 2562 คณะผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้มได้มีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าราชบุรี ดงัน้ี 

• การประชุมคณะผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม 4 คร้ัง 
• การลงพ้ืนท่ีร่วมตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน 1 คร้ัง 
• การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพคณะผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม 1 คร้ัง 
• การรับฟังรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

แบบลอยน ้ า(Floating Solar) 
• การรับฟังความรู้เก่ียวกบัฝุ่ นละออง PM2.5 จากคณบดีคณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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กจิกรรมพนักงานจติอาสา ปลูกฝังวฒันธรรมการท าด ี 
การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มถูกถ่ายทอดจากในกระบวนการด าเนินงาน 

ไปยงัผูป้ฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหทุ้กคนไดร่้วมกนัแสดงพลงัท าความดีดว้ยการเป็น
ผูใ้หท่ี้ช่วยสร้างสรรคคุ์ณประโยชน์กลบัคืนให้กบัสังคมดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนผ่านกิจกรรมพนกังาน
จิตอาสา 

โดยในปีน้ี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสารวม 11 คร้ัง ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและป่าไมก้ารสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และการท านุบ ารุงศาสนา มีผูบ้ริหารและ
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสารวม 177 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 จากจ านวนผูบ้ริหารและพนกังานทั้งหมด คิดเป็นจ านวน
วนัเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 700 คน-วนั หรือจ านวนชัว่โมงจิตอาสา 5,600 ชัว่โมงการท างาน 

 

  การจดัการผลกระทบจากเหตุการณ์เข่ือนดนิย่อยส่วนD โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้เซเปียน-เซน า้น้อย 

  การจดัการผลกระทบจากเหตุการณ์เข่ือนดินยอ่ยของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน เซน ้ า
น้อย ทรุดตวัเม่ือกลางปี 2561 จัดเป็นประเด็นส าคญัในการด าเนินงานของปี 2562 ของบริษทัฯ จากการประเมิน
ประเด็นส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ 

  บริษัทฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นในโครงการได้ติดตามการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน ในระดับของ
คณะท างานท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนผา่นทางคณะกรรมการบริษทัร่วมทุน ซ่ึงมีผูแ้ทนของ
บริษทัฯ เป็นกรรมการดว้ย 

  นับจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษทั ไฟฟ้า  เซเปียน-เซน ้ าน้อย จ ากัด บริษทัผูด้  าเนินโครงการได้
ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งของ สปป.ลาว ในการแกไ้ขฟ้ืนฟู และเยียวยาผลกระทบในดา้นต่างๆ 
ตามความจ าเป็นและเร่งด่วนของปัญหาอยา่งต่อเน่ืองและเตม็ท่ี 

  ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้เซเปียน เซน า้น้อย โดยสังเขป 

  บริษทั ไฟฟ้า  เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั เป็นผูพ้ฒันาและด าเนินงานโครงการดงักล่าว โดยจดทะเบียนใน
สปป.ลาวมีผูถื้อหุ้น 4 ราย ประกอบดว้ย SK Engineering & Construction Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 26, Korea Western 
Power Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 25, บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 25 และ Lao Holding State 
Enterprise ถือหุน้ร้อยละ 24  

  ทีต่ั้งโครงการ 

  พ้ืนท่ีของโครงการตั้งอยู่ใน 2 แขวงของ สปป.ลาว คือ 1) แขวงจ าปาสัก เป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้ าและ
เขื่อนของโครงการ 2) แขวงอตัตะปือ เป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า 

  ลกัษณะของโครงการ 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ านอ้ย มีก าลงัการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย เข่ือน
เก็บน ้ าหลกั 3 เข่ือน ไดแ้ก่ ฝายหว้ยหมากจนั เข่ือนเซเปียน และเข่ือนเซน ้ านอ้ย โดยเข่ือนเซน ้ านอ้ย มีเข่ือนดินยอ่ย หรือ
Saddle Dam จ านวน 5 เข่ือน ไดแ้ก่ เข่ือนดินยอ่ยส่วน A,C, D, E, F สร้างข้ึนเพ่ือปิดทางน ้ าท่ีไหลผ่านช่องเขาขาด
เพ่ือใหร้ะดบัน ้ าและปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าของเข่ือนหลกัสูงข้ึน โดยเข่ือนดินยอ่ยส่วน D เป็นจุดท่ีเกิดเหตุการณ์ 
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  การด าเนินการแก้ไข ฟ้ืนฟู และเยยีวยาผลกระทบ 

  ในปี 2562 บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดัไดด้ าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว 
จดัการปัญหา ฟ้ืนฟแูละเยยีวยาผลกระทบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สรุปได ้ดงัน้ี 

  การด าเนินการเร่งด่วนและระยะส้ัน 

  บริษทัผูรั้บเหมาของ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั ไดด้ าเนินการเพ่ิมมาตรการทั้งดา้นเทคนิค
วศิวกรรม และความปลอดภยัของเข่ือนดินยอ่ยส่วน D ท่ีสร้างทดแทนรวมทั้งเข่ือนอ่ืนๆ ของทั้งโครงการ เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่เข่ือนมีความแขง็แรง และปลอดภยัสูงสุด 

  การส ารวจและประเมนิความเสียหาย 

  รัฐบาล สปป.ลาว และ บริษทั ไฟฟ้า  เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั ไดร่้วมกนัประเมินความเสียหายท่ีเกิด
จากเหตุการณ์โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

  1) หมู่บา้น ประกอบดว้ย ประชาชน บา้นเรือน ทรัพยสิ์นและรถยนตข์องประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 
  2) ธุรกิจทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บผลกระทบ 
  3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ระบบสาธารณูปโภคและอาคารสาธารณะ 
  4) ส่ิงแวดลอ้ม เป็นความเสียหายต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพ้ืนท่ีป่าไม ้และแหล่งน ้ า 

  การประเมินความเสียหาย 3 กลุ่มแรก ด าเนินการแลว้เสร็จ และบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั
ได้ด าเนินการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายบางส่วนแลว้ส่วนท่ีเหลืออยู่ในขั้นตอนการประเมินของบริษทัท่ีปรึกษา
ประกนัภยัของบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั 

  การชดเชยเยยีวยาผู้ประสบภัย 

  บริษทั ไฟฟ้า  เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั ไดผ้ลกัดนับริษทัประกนัภยั และบริษทัผูรั้บเหมาให้ด าเนินการ 
ดงัน้ี 

 - จ่ายเงินใหรั้ฐบาลลาวเป็นค่าชดเชยครอบครัวผูเ้สียชิวตีและสูญหายรวม 71 ราย รายละ 10,000 เหรียญ 
สหรัฐฯ รวมเป็นเงิน 710,000 เหรียญสหรัฐฯ 

 - จ่ายเงินใหรั้ฐบาลลาวเป็นค่าชดเชยใหเ้ด็กก าพร้า 28 ราย รวมเป็นเงิน 296,871 เหรียญสหรัฐฯ 
 - จ่ายเงินชดเชยใหห้น่วยงานทางธุรกิจบางส่วนหลงัจากด าเนินการตรวจสอบความเสียหายร่วมกบัสปป.

ลาว แลว้เสร็จ 
 - จดัสร้างท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวแก่ผูป้ระสบภยัจ านวน 869 หลงั รองรับผูป้ระสบภยัจาก 5 หมู่บา้น รวม 

3,400 คน 

  การฟ้ืนฟูระบบสาธารณูปโภคเร่งด่วน 

  • ด าเนินการฟ้ืนฟแูละซ่อมแซมสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นอยา่งเร่งด่วน ประกอบดว้ย 

- งานระบบชลประทาน 
- การปรับพ้ืนท่ีบา้นพกัถาวร 
- การเดินระบบไฟฟ้าไปยงับา้นพกัชัว่คราว 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล 

 
  หนา้ 167  

- การสร้างและซ่อมแซมโรงเรียน 
- การขยายพ้ืนท่ีโรงพยาบาล 

  การฟ้ืนฟูความเป็นอยู่ของประชาชนเร่งด่วน 

 • ด าเนินการพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ไดแ้ก่ สนับสนุนอุปกรณ์
การเกษตร ปศุสตัว ์รวมทั้งสภาพความเป็นอยูข่องประชาชน 

 • ด าเนินการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีทางการเกษตร และอ่างเก็บน ้ าต่างๆ 

  การก่อสร้างโครงการ และมาตรการป้องกนัเหตุการณ์เกดิซ ้า 

 • จดัท าแผนฟ้ืนฟูโครงการและมาตรการป้องกนัเหตุการณ์เกิดซ ้ าเสนอทางการ สปป.ลาว พิจารณา
เห็นชอบเพ่ือลดผลกระทบต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของโครงการทั้งหมด 

 • ปรับแบบเข่ือนดินยอ่ยส่วน D ให้เป็นเข่ือนประเภท Roller Compacted Concrete Dam พร้อมทั้งเสริม
ความแข็งแกร่งของเข่ือนย่อยอ่ืนและอ่างเก็บน ้ าหลกัทั้งหมดของโครงการ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในความแข็งแรงและความ
ปลอดภยัสูงสุด 

 • วางแผนงานก่อสร้าง  การเก็บน ้ า  การทดสอบการเดินเคร่ืองและการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดส้ าเร็จใน
ปี 2562  

  จดัท าแผนการฟ้ืนฟูผลกระทบภายหลงัเหตุการณ์ 

  บริษทั ไฟฟ้า  เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั ไดใ้ห้ความร่วมมือในการจดัท าแผนแมบ่ทการฟ้ืนฟูผลกระทบ
ภายหลงัเหตุการณ์ หรือ Restoration Master Plan ของรัฐบาลสปป.ลาว 

  การด าเนินการระยะยาว 

  ด าเนินการตามแผนแม่บทการฟ้ืนฟผูลกระทบภายหลงัเหตุการณ์ของรัฐบาล สปป.ลาว ดงัน้ี 

  การสร้างและพฒันาหมู่บ้านใหม่แก่ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

 • ด าเนินการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยถาวร ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น รวมทั้งโรงเรียน และ
สถานพยาบาลในหมู่บา้นแห่งใหม่ 4 แห่ง ซ่ึงรัฐบาล สปป.ลาว ไดจ้ดัหาพ้ืนท่ีส าหรับสร้างหมู่บา้นใหม่ทดแทนพ้ืนท่ีเดิม
ใหก้บัผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก 4 หมู่บา้น รวม 802 ครัวเรือนพร้อมทั้งจดัสรรท่ีดินท าเกษตรกรรมดว้ย 

 • การด าเนินการดงักล่าวมีก าหนดแลว้เสร็จในปี 2564 

  การอพยพผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจ านวน 802 ครัวเรือนไปยงัหมู่บ้านแห่งใหม่ 

   • ด าเนินการอพยพประชาชนจากท่ีพกัชัว่คราวไปยงัหมู่บา้นใหม่ 4 แห่ง 
   • สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ เพ่ือใหก้ารโยกยา้ยท่ีอยูข่องประชาชนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

  แนวทางทางป้องกนัในอนาคต 

 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมน ้ าหนกัและความเขม้งวดในการศึกษาและวเิคราะห์ศึกษาปัจจยัความอ่อนไหวท่ีมีความ
เป็นไปไดท่ี้อาจจะเป็นความเส่ียงในระดบัของโครงการตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) 
รวมทั้งด าเนินการศึกษาและวเิคราะห์ซ ้ าในโครงการท่ีจะเขา้ไปร่วมทุน ส าหรับประเด็นท่ีให้ความส าคญั ไดแ้ก่ สภาพทาง
ธรณีวิทยาและภูมิประเทศท่ีตั้งของโครงการ สภาพแวดลอ้มแหล่งน ้ า เป็นตน้ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งก าหนดแนวทาง
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และมาตรการในป้องกนัและจัดการตั้งแต่การออกแบบการคดัเลือกเทคโนโลยี ผูรั้บเหมาก่อสร้าง การจดัท าประกนัภยั
ป้องกนัความเส่ียงต่างๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่โครงการมีความปลอดภยัและสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง  

   

  การจดัการเหตุฉุกเฉินและภาวะวกิฤต 

  การฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ และโรงไฟฟ้า ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี โดยจ าลอง
สถานการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดสูงหรือความรุนแรงของการสูญเสียสูง เพ่ือให้พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจวิธีปฏิบติั
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานระงบัเหตุดว้ย  การด าเนินงานในปี 2562 มีดงัน้ี 

 
 การจดัท าแผนฉุกเฉินของชุมชน 

 ในปี 2562 โรงไฟฟ้าราชบุรี ไดร่้วมกบัส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัราชบุรี จดัท า
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหก้บัชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้ารวม 
6 ชุมชน ไดแ้ก่ บา้นไร่ชาวเหนือ บา้นโคกออ้ย บา้นลาดปฏกั บา้นสามเรือน บา้นดอนโพ และบา้นคลองยายคลงั เพ่ือ
ร่วมกนัจดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรือแผนฉุกเฉินชุมชนข้ึน โดยน าหลกัการบริหารจดัการภยัพิบติั และ
อาศยัชุมชนเป็นฐาน (Community Base Disaster Risk Management: CBDRM) เป็นแนวทางการจดัท าแผน เพื่อเตรียมความ
พร้อมใหก้บัชุมชนในการป้องกนั บรรเทา และฟ้ืนฟสูาธารณภยั 
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 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัชุมชนน้ี จะช่วยใหชุ้มชนสามารถรับมือและจดัการผลกระทบจาก
ภยัพิบติัไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนอยา่งย ัง่ยนืดว้ย เพราะในแผนจะมีวธีิปฏิบติัตั้งแต่ช่วง
เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยั ช่วงปฏิบติัการขณะเกิดภยั และการช่วยเหลือ บรรเทา ฟ้ืนฟ ูบูรณะหลงัจากภยัพิบติัผา่นพน้
ไปแลว้ 

 การจดัการภาวะวกิฤต 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและจ ากดัผลกระทบจากเหตุวกิฤติ และเหตุวบิติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตร้ะบบการ
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ไดบู้รณาการแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน แผนการจดัการและส่ือสารภาวะวกิฤติ และแผนความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจเพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด ด ารงความสามารถในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความต่อเน่ือง 
และปกป้องผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และความยัง่ยนืของบริษทัฯ ได ้ 

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต 
ประกอบกบัการมีระบบบริหารจดัการและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สามารถธ ารงความเป็นผูน้ าในธุรกิจได ้

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก าหนดเป้าหมายการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการดว้ยการ
ประยกุตใ์ชม้าตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission-Enterprise Risk 
Management (COSO-ERM) ตามกรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจ
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และกระบวนการบริหารงานของบริษทัฯ ภายใตม้าตรฐานดังกล่าวมีองค์ประกอบ 8 ประการ ซ่ึงในปี 2562 ได้มีการ
ด าเนินการและปรากฏผลดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

• โครงสร้างการบริหาร 

- คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นองคก์รสูงสุดในการก ากบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

- คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความช านาญ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการมี
หน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย ก าหนดระเบียบบริษทัฯ เพ่ือเป็นกรอบนโยบายถ่ายทอดอ านาจการบริหารงานให้แก่ฝ่าย
บริหาร และมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

-การก ากบัดูแลการท างานเป็นไปตามโครงสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี
ชดัเจนสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของบริษทัฯ 

- มีการจดัท ามาตรฐานของจรรยาบรรณ ระเบียบค าสั่ง บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการ
ด าเนินการท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- ฝ่ายบริหารไดมี้การปรับปรุงทบทวนขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบนั เพ่ือความ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

• การปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลทีด่ ี

- บริษทัฯ ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมีขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Code of conducts) 

- มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ส่งเสริม ก ากบัดูแล ต่อนโยบาย กลยทุธ์เป้าหมาย แนวปฏิบติัและแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีการน าเสนอแผนและการติดตามแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และยงัรับผิดชอบต่อการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษทัฯ ไดรั้บการจดัล าดบั CG Score ประจ าปี 2562 ระดบัดีเลิศ (5 ดาว) จากโครงการส ารวจการก ากบั
ดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยการประเมินของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- บริษทัฯ ผ่านการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต (Private Sector CollectiveAction Coalition Against Corruption: CAC)เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อเน่ืองเป็นรอบท่ี 2 

• การบริหารจดัการความเส่ียง 

- บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงบรรษทั     
ภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม อีกทั้งยงัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรรมการ
บริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี แนวทางการบริหารความเส่ียงทุกมิติ 
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- กระบวนการประเมินโอกาส ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเส่ียงทั้ งด้านเศรษฐกิจสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส่งผ่านช่องทางของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
เว็บไซต์ของบริษทัฯ หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์รวมถึง
ขอ้คิดเห็นและเสนอแนะของผูถื้อหุน้จากการประชุมผูถื้อหุน้ มาพิจารณาประกอบดว้ย 

- มีการจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดีสามารถป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิผล และอยูใ่นระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

• บุคลากรองค์กร 

- บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 

- ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 

- ก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลและผลตอบแทนท่ีชดัเจน โดยมีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั (Key 
Performance Indicators: KPI) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจใหก้บัทุกสายงาน 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั KPI ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ใหรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

- จดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาความรู้ให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล 
(Individual Development Plan) เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

• โครงสร้างองค์กร 

- มีการแบ่งสายการบงัคบับญัชา อ านาจการอนุมติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนตามล าดบัขั้น 

- จัดตั้ งคณะกรรมการประเมินผล มีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน เพ่ือก าหนดนโยบายเป้าหมาย 
แผนงานและก ากบัดูแล พร้อมติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ท าให้มัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานยงัคงเป็นไปตาม
เป้าหมายและเกณฑก์ารประเมินผลงานของบริษทัฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

• การตรวจสอบภายใน 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ      
1 คร้ัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการก าหนดนโยบายและขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญภายนอกด าเนินการประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

- บริษทัท่ีปรึกษา ได้น าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการจดัท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบดา้นการก ากบัดูแล บุคลากรโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการปฏิบติังาน 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์การปฏิบัตงิานและการบริหารความเส่ียง 
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• ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการปฏิบติังานและการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นต่างๆ อยา่งชดัเจนไดแ้ก่ 
ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงานรวมทั้งดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ 

• ก าหนดหลกัเกณฑ ์หลกัการและวธีิประเมินความเส่ียงรวมทั้งรูปแบบระบบงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัหรือพนัธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

• มีการปรับเปล่ียนแผนงาน กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์และปัจจัยเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย 

3. การบ่งช้ีเหตุการณ์และปัจจยัเส่ียง 

• มีการระบุตวับ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีผูกกบักลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายองคก์รและกระบวนการท างานในระดบัปฏิบติัของบริษทัฯ 

• มีการก าหนดปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคก์ร เช่น ความเส่ียงดา้นเป้าหมายในการผลิต และ
ธุรกิจใหม่ ความเส่ียงดา้นผลการด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นความยัง่ยืน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือท าความ
เขา้ใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นและเพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการกบั
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

• มีการรายงานต่อผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหรั้บทราบอยูเ่สมอ 

4. การประเมนิความเส่ียง 

• ใชเ้คร่ืองมือและวิธีการประเมินความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกับ
คณะท างานบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองแนวนโยบาย ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการทบทวน และ
ติดตามประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารความเส่ียงทั้งในระดบัองคก์รและระดบัปฏิบติัการ 

• ด าเนินการประเมินความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบต่อความเสียหายท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) เพ่ือพิจารณาระดบัค่าของความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นระดบัสูงกลาง หรือต ่า และก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้ององคก์ร 

5. การตอบสนองความเส่ียง 

บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและบูรณาการ โดยมีการก าหนดแผนงาน
บริหารความเส่ียงหรือการตอบสนองความเส่ียง เพ่ือป้องกนัโอกาสเกิดของเหตุการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคิด หรือลดความผนัผวน
ในการด าเนินงานใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับไดแ้ละความเส่ียงโดยรวมไดรั้บ การจดัการแลไม่เพ่ิมความเส่ียง
ดา้นอ่ืน รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการการควบคุมภายในท่ีดีท่ีมีความสมัพนัธ์เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

6. กจิกรรมการควบคุม 

• ด าเนินการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยก าหนดระบบการบริหารความเส่ียงและ
มาตรการการควบคุมภายในภายใตร้ะเบียบค าสัง่ของบริษทัฯ ท่ีครอบคลุมการด าเนินงานทุกดา้นทุกระดบั ดงัน้ี 

- ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ เช่น อ านาจอนุมติัการขอซ้ือ
หรือสัง่ซ้ือ/สั่งจา้ง อ านาจอนุมติัการขอเบิกค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ อ านาจอนุมติัการสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดบัต่างๆ 
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/ค าสัง่ของบริษทัฯ 
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- ธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ด าเนินการพิจารณาและอนุมติัโดยผูมี้อ านาจอนุมติั ซ่ึงไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแลว้แต่กรณี ตามล าดบั 

- ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในเครืออยา่งสม ่าเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และสายงานบริหารสินทรัพยรั์บผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
และฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน สายงานดงักล่าวมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ และบริษทัยอ่ย บริษทัใน
เครือ และบริษทัร่วมทุนท่ีบญัญติัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายผา่นผูแ้ทนบริษทัฯ และใหผู้แ้ทนบริษทัฯ จดัท า
รายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส 

• มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการควบคุมความเส่ียงตามกระบวนการท างานของธุรกิจ
รวมถึงมีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั แผนฉุกเฉิน และการจดัหา พฒันา ดูแลรักษาระบบ 

• มีนโยบายท่ีรัดกุมในการควบคุมและก าหนดนโยบายท่ีส าคญัเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Related Party Transaction Policy) และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะดา้นการท าธุรกรรมและ
อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง การติดตามดูแลการท างานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมทุน 
ภายใตก้ารด าเนินงานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ 

• มีการก าหนดแนวทางการวางแผนกลยทุธ์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวเพ่ือ ให้
มัน่ใจไดว้า่ หน่วยงานต่างๆ จะมีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้

• มีการก าหนดนโยบายและระเบียบค าสัง่เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีคณะท างานดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตการจดัท าทะเบียนคุมความ
เส่ียงการทุจริต การส่ือสารอบรม เพื่อเป็นการเพ่ิมความรู้และความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ทั้ งน้ี 
คณะท างานดา้น การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีการรายงานการติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสงัคม ขณะท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหนา้ท่ีสอบทานนโยบายขั้นตอนและ
กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการทุจริต ตลอดจนประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการท างานท่ีมีความ
เส่ียงและโอกาสในการทุจริตเพ่ือก าหนดมาตรการปิดความเส่ียง 

7. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร 

บริษทัฯ จดัระบบสารสนเทศและช่องทางในการส่ือสารขอ้มูล ดงัน้ี 

• มีการจดัระบบขอ้มูล พร้อมก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการจดัชั้นความลบั โดยทุกหน่วยงานมีการก าหนด
ประเภทขอ้มูล พร้อมล าดบัชั้นความลบัของขอ้มูลเม่ือประสงคข์อใชข้อ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้
อ  านาจอนุมติัในระดับชั้นความลบันั้นๆ เพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส าคญัและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ระหวา่งหน่วยงาน 

• น าส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอแก่คณะกรรมการบริษทัฯ
ล่วงหนา้ในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยมีการบนัทึกขอ้
ซกัถาม ค าช้ีแจง ความเห็น ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเร่ืองท่ีพิจารณา รวมทั้งสรุปมติ 
ความเห็นของท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงและสอบทานได ้
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• มีกระบวนการส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการส่ือสารแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น มีการประชุมของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรค แนว
ทางแกไ้ข และส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั พร้อมกบัมีการรายงานขอ้มูลส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

• กระบวนการส่ือสารกบับุคคลภายนอก มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯเพื่อให้บุคคลภายนอก ผูถื้อหุ้น นักลงทุน หรือผูท่ี้สนใจสามารถรับขอ้มูล
สารสนเทศของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 

• มีการสอบทานรายงานทางการเงินผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชีร่วมกบัผูส้อบบญัชี
อิสระ น าเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น การ
ทบทวนนโยบายดา้นการเงิน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงขอ้บ่งช้ี หรือรายการส าคญัอ่ืนท่ีอาจส่งผล
กระทบต่องบการเงิน เป็นตน้ 

• จดัใหมี้ระบบการจดัเก็บขอ้มูล เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงินและเอกสาร
ส าคญัต่างๆ ไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่ ทั้งในรูปแบบไฟลแ์ละเอกสาร 

• มีการจดัตั้งคณะท างานชุดยอ่ยด าเนินงานการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีตวัแทนมาจากทุกสาย
งานในดา้นการส่ือสารอบรมความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานมีการจดัประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และรายงานให้กบั
คณะท างานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ตามล าดบั 

• จดัช่องทางการส่ือสารภายในผ่านอินทราเน็ต และระบบอีเมล ทั้ง Lotus Notes และ Microsoft ไดอ้ยา่ง
สะดวกและเป็นปัจจุบนั 

• มีนโยบายและแผนงานยกระดบัความผูกพนัของพนกังานในองคก์รหรือ Employee Engagementโดยมี
แผนงานทั้งระดบัองคก์รและระดบัสายงานเพ่ือให้การส่ือสารและการประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

• จดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการก าหนดแผนฉุกเฉินส าหรับป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศเม่ือมีอุบติัภยั
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉิน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้(Audit Trail) และมีระบบขอ้มูลท่ีสามารถวิเคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิด
ความเส่ียงในเชิงสถิติไดอ้ย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีการประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรายงานผลไวอ้ย่าง
ครบถว้น 

8. การตดิตามผล 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะท่ีไดต้กลงร่วมกนักบัฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือทุกไตรมาส พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในล าดบัถดัไป 

• การพฒันาศกัยภาพของพนกังานตรวจสอบภายในไดก้ าหนดแผนงานและงบประมาณส าหรับฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงแผนการพฒันาเพื่อให้ไดรั้บวุฒิบตัรสากลทางดา้นการตรวจสอบ ซ่ึงแผนงานและการ
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อบรมของพนกังานตรวจสอบภายในดงักล่าวมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ และมีจดัเก็บขอ้มูลจากการ
อบรม เพื่อพฒันาเป็นองคค์วามรู้ขององคก์ร 

• มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท า
ท่ีผิดปกติ ซ่ึงกระทบช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
พร้อมก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดท าแผนป้องกัน ซ่ึงผลการปฏิบัติตามแผนได้รายงานให้ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ ตามล าดบั 

• มีการก าหนดเป้าหมายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั (KPI : 
KeyPerformance Indicator) ให้กบัทุกสายงานในทุกระดับจนถึงระดบัพนักงาน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์สาเหตุกรณีท่ีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและผลกระทบ พร้อม
ทั้งจัดท าแผนงานรองรับและวิธีการแก้ไขหรือลดผลกระทบดงักล่าวจากนั้นรายงานให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ 
บริษทัฯ รับทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• มีการจัดท าแผนภูมิความเส่ียง เพ่ือพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน ฯลฯ มีโอกาส และผลกระทบอยู่ในระดบัใด มีการก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียงนั้นๆ เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ การด าเนินงานประสบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบกลยทุธ์และ
เป้าหมายของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยจดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานสากลวา่ดว้ยการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ สืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.ratch.co.th 

การตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบ และรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในด้านงานบริหารหน่วยงาน ภายใตค้  าสั่งบริษทัฯ เร่ือง หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของส่วนงาน และค าสั่งบริษทัฯ เร่ือง การตรวจสอบภายใน ส าหรับภารกิจ ขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบ
รวมถึงสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีการก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไดย้ดึแนวทางหรือกรอบการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IPPF) และ COSO-ERMในการสอบทานประเด็นต่างๆ พร้อม
ทั้งมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันางานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลส่วนพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนมีการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นอิสระ เท่ียงธรรม สอดคลอ้งกบั
ประมวลจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน (Code of Ethics) และพนกังานฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดรั้บการฝึกอบรม
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อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Development Plan) ระยะสั้นและระยะยาว 
ส าหรับภาระหนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีดงัน้ี 

• ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเส่ียง การสอบทานงานดา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ การตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่การให้ค  าปรึกษา ทั้งน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การก าหนด
แผนงานการตรวจสอบทั้งระยะสั้น และระยะยาวซ่ึงไดพิ้จารณาจากปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่ปัจจยัเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ/กฎหมาย โอกาสในการเกิดการทุจริต และวิเคราะห์โอกาส
และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยแผนงานดงักล่าวไดผ้่านการเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยงัมีการก าหนดใหมี้การติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอทั้งจากการประเมิน
ตนเอง โดยผูต้รวจสอบภายในเองและการประเมินผลจากผูรั้บตรวจเพื่อให้การพฒันางานดา้นการตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และบรรลุวตัถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายในอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ ตรวจ
ประเมินความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียง  โดยประสานงานกบัหน่วยงานบริหารความ
เส่ียง เพ่ือสอบทานตวับ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และแนวทางการบริหารความ
เส่ียงของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการระบุและประเมินความเส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีการบริหารความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการรายงานอยา่งครบถว้น
ทนัเวลา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการติดตามสอบทานการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

• ตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน ซ่ึงไดพ้ฒันาจดัท าข้ึนตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. เสนอแนะรวมทั้ง
สอบทานผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานทบทวนการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัฯ จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งดา้นการปฏิบติังาน การเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริตได ้

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบติัของความเป็นอิสระโดยเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวนอยา่งน้อย 3 คน ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นต่อเร่ืองส าคญัของ
บริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติ
อนุมติัแต่งตั้งให้นายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหนา้ท่ีสอบ
ทาน ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในดา้น
ความรู้ความสามารถในการก ากบัดูแลงานดา้นการตรวจสอบภายใน รวมถึงความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผลปรากฏ ดงัน้ี 

 
ทั้งน้ี การแต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจ้าง รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่ง

ผูอ้  านวยการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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      รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายบุญส่ง เกิดกลาง และ (3) นาย
สมบูรณ์ หน่อแกว้ ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ โดยมีนายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

ในระหวา่งปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2562 แต่งตั้งนายบุญส่ง เกิดกลาง กรรมการตรวจสอบ แทน นางศิริพร เหลืองนวล ซ่ึงพน้จากต าแหน่งเน่ืองจาก
หมดวาระ 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
บริษทัฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2562 และระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมภายใตก้ าหนดตารางการประชุมล่วงหน้ารวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง
โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบจ านวนทุกคร้ัง และมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้
ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการไดรั้บขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญั
ในการจดัท างบการเงิน และการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คร้ัง 
เพื่อรับทราบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการบริหารความเส่ียง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือเสนอขอ้มูลรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละคร้ังไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นวาระประจ า 

ในรอบปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินกิจกรรมท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

• สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยวา่ ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไดส้อบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั รายการพิเศษ
และไดรั้บค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชีและฝ่ายบริหาร จนมัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

• สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษทัฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้โดยพบว่า กรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด และได้น านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่มาปฏิบติัอย่างจริงจัง โดยการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 
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• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎระเบียบ นโยบายบริษัทฯ และ
ครอบคลุมถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

• สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเ บียบตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้องก าหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้รายงานความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ขา้งตน้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส 

• ก ากบัดูแลระบบบัญชี และรายงานทางการเงนิ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการต่างๆ มีการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในอยา่งเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีการน าไปปฏิบติัอยา่งครบถว้น
และมีประสิทธิภาพ 

• สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบาย  และ
แนวทางการบริหารความเส่ียงกบัฝ่ายบริหารและจดัให้มีการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้การ
บริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทิศทางควบคู่กบัการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
เป้าหมายของบริษทัฯ (Key Corporate Performance Appraisal) ควบคู่กบัการประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์รทั้งในแง่
ของเป้าหมายดา้นก าลงัการผลิต เป้าหมายดา้นธุรกิจใหม่ เป้าหมายดา้นผลการด าเนินงาน เป้าหมายดา้นการเงิน เป้าหมาย
ดา้นความยัง่ยนื เป็นตน้ 

• ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว รับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบ และให้ความเห็นในเร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแกไ้ข พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
จ านวนบุคลากรและการพฒันาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเสนอแนะให้มีการพฒันาคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยน าผลการประเมินงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review) จากท่ี
ปรึกษาภายนอก มาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงระบบงานการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายในและแนวปฏิบติัสากลท่ีดี 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารจดัการความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีโดยชดัเจน ไม่พบจุดอ่อน 
หรือขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั รวมทั้งไม่พบขอ้สังเกตหรือประเด็นท่ีอาจเก่ียวกบัการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบั
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ทั้งน้ี ความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบซ่ึงปรากฏ
อยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบนั้นไดมี้การน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและประกาศใชน้โยบายบญัชี (Accounting Policy) เพ่ิมเติมจากนโยบายการเงิน 
(Finance Policy) ท่ีประกาศใชใ้นปี 2560 ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล และในดา้นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้งนายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565) หรือนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ (ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต เลขท่ี 6333) หรือนายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8829) แห่งบริษทั เคพีเอม็จี
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 3.76 ลา้นบาท โดยค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วนของบริษทัคิด
เป็นเงิน 1.55 ลา้นบาท ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

        

นายชาติชาย  โรจนรัตนางกรู 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั  

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกนั 
โดยเป็นผูถื้อหุน้หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั ดงัรายละเอียดท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินปี 2562 ในส่วน
ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงบริษทัขอสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. เหตุการณ์ส าคญัในปี 2562 

1.1  การลงทุนในโครงการโครงข่ายใยแกว้น าแสงใตดิ้น 

 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ และบริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) (“ALT”) ไดล้งนามสัญญา

ระหวา่งผูถื้อหุ้น เพ่ือร่วมลงทุนในโครงการโครงข่ายใยแกว้น าแสงใตดิ้น (Underground Optic Fiber Network) โดยเม่ือ

วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ผูร่้วมทุนทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนช่ือ “บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท 

จ ากดั” มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยช าระค่า

หุน้ครบทั้งจ านวน ทั้งน้ีบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ ALT ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49 

1.2 การลงนามสญัญาทางการเงินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

 วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 Collector Wind Farm Pty Ltd บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั ราช-ออสเตรเลีย          คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั ถือหุ้นทั้งจ านวน ไดล้งนามสัญญาทางการเงินกบั Clean Energy Finance Corporation ผูใ้ห้กู ้ในวงเงิน 179 ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย เพ่ือน าไปใชใ้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ขนาดก าลงัการผลิต 

226.8 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่นรัฐนิวเซาทเ์วลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย มูลค่าโครงการประมาณ 359 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยเร่ิม

งานก่อสร้างแลว้ในปี 2562 และคาดวา่จะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2564 

1.3 ความกา้วหนา้โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 PT Medco Ratch Power Riau บริษทัร่วมทุนทางออ้มท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 49 ผา่นบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดล้งนามสัญญาเงินกูแ้ละ

สญัญาการเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินกูร้วมทั้งส้ินจ านวน 222 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลา 20 ปี 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าไปใชใ้นการก่อสร้างและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ขนาดก าลงัการผลิต

ติดตั้ง 296.23 เมกะวตัต ์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย PT 

PLN (PERSERO) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 PT Medco Ratch Power Riau ประสบความส าเร็จในการเบิกเงินกูง้วดแรก โดย

ปัจจุบนังานก่อสร้างโครงการมีความกา้วหนา้ตามแผน และคาดวา่จะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดต้ามก าหนดในปี 2564 

1.4 การเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

 วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ก าลงัการผลิต 42.50 เมกะวตัต ์ท่ีบริษทัฯ 

ลงทุนผา่น Collinsville Solar PV Pty Ltd บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ถือหุน้ทั้งจ านวน 

ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ละรับรู้รายไดต้ามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ โดยจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าร้อยละ 70 ของก าลงัการ

ผลิตให้ Alinta Energy คู่สัญญารับซ้ือไฟฟ้า ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 จ าหน่ายให้ตลาดซ้ือขายไฟฟ้าของเครือรัฐ

ออสเตรเลีย (National Electricity Market) 
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1.5 การเปล่ียนแปลงช่ือและตราบริษทัฯ 

 วนัท่ี 12 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือและ

ตราบริษทัฯ จากบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 

2562 อน่ึง บริษทัฯ ยงัคงใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพยต์ามเดิมคือ “RATCH” 

1.6 การจดัตั้งบริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั และ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 

 วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั (“HKH”) ซ่ึงมี

สถานะเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจ านวน และวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั หิน

กองเพาเวอร์ จ ากดั (“HKP”) ซ่ึง HKH ถือหุ้นทั้งจ านวน โดยแต่ละบริษทัย่อยขา้งตน้มีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยช าระค่าหุน้ทั้งจ านวน 

 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 HKP ไดล้งนามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ต าบลหินกอง 

อ าเภอเมือง จังหวดัราชบุรี กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวนัครบ

ก าหนด 25 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์

 วนัท่ี 3 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดข้ายหุ้นสามญัของ HKH จ านวน 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด ในราคาหุน้ละ 10 บาท เท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้คิดเป็นเงินจ านวน 1.96 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั กลัฟ์ เอน็

เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั ขนาดก าลงั

การผลิตรวม 1,400 เมกะวตัต ์(เคร่ืองละ 700 เมกะวตัต)์ ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยมีก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 

2567 และ 2568 ตามล าดบั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

1.7 การเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้า

ประมาณ 99.23 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน ้ าประมาณ 15 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั

ราชบุรี ด าเนินการโดย บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (การร่วมคา้ทางออ้มซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 

ผา่นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

1.8 การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

 วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้เขา้ลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin ขนาดก าลงัการผลิต 214 เมกะวตัต ์รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยการซ้ือหุ้นร้อยละ 

70 ใน Yandin WF Holding Pty Ltd จาก Renewable Energy Investment Fund Pty Ltd (“REIF”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

Alinta Energy Pty Ltd (“Alinta”) และซ้ือหน่วยลงทุนร้อยละ 70 ใน Yandin WF Holding Unit Trust จาก Renewable 

Energy Investment Fund Unit Trust คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 53.31 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 



          สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
  หนา้ 205  

 วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ไดล้งนามสัญญาเงินกูจ้  านวน 364 ลา้นเหรียญออสเตรเลียกบัสถาบนัการเงินต่างๆ 

ในเครือรัฐออสเตรเลีย และวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 ประสบความส าเร็จในการเบิกเงินกูง้วดแรกตามสญัญา  

 โครงการดังกล่าวตั้ งอยู่ใน พ้ืนท่ี เขตเ มือง Dandaragan อยู่ ห่ างจากตอนเหนือของ เ มือง เพิ ร์ท 

เป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยปัจจุบนังานก่อสร้างโครงการมี

ความกา้วหนา้ตามแผน และคาดวา่จะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดต้ามก าหนดในปี 2563 โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 15 

ปี กบั Alinta Sales Pty Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Alinta  

1.9 การเขา้ซ้ือหุน้บริษทั นวนครการไฟฟ้า จ ากดั (เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั) 

 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ       บริษทั 

นวนครการไฟฟ้า จ ากดั (เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั) ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 จากกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 1,866.05 ลา้นบาท รวมทั้งให้เงินกูย้ืมระยะยาว 

จ านวน 132.35 ลา้นบาท  

 โรงไฟฟ้าของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั เป็นโรงไฟฟ้าประเภท SPP ระบบ Cogeneration ใชก๊้าซ

ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิ 119.15 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลิตไอน ้ า 10 ตนัต่อชัว่โมง ตั้งอยู่

บริเวณทิศใตข้องเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวดัปทุมธานี มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท SPP-Firm ระบบ 

Cogeneration จ านวน 90 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและ

ไอน ้ าจะถูกจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรม เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 

1.10 การเขา้ซ้ือหุน้บริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากดั 

 วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากดั ใน

สดัส่วนร้อยละ 35 หรือคิดเป็นเงินรวม 180.02 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมลงทุนในโครงการติดตั้งและพฒันา

โครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพื่อใหบ้ริการ Internet of Things 

 บริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ ากดั เป็นผูถื้อสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวในการด าเนินธุรกิจโครงข่าย Internet of Things 

ในประเทศไทยดว้ยเทคโนโลยขีอง Sigfox ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการเช่ือมต่อแบบ LPWAN มีเครือข่ายครอบคลุมมากกวา่ 50 

ประเทศทั่วโลก โดยบริษัท  ติง ส์  ออน เ น็ต จ ากัด  มี เ ป้ าหมาย ท่ีจะติดตั้ งสถานีโครงข่ าย  (Base Station) 

ใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ 70 และประชากรร้อยละ 85 ของประเทศไทย คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2563 

1.11 สถานการณ์การเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา กรณีเหตุการณ์แผน่ดินไหวใน สปป.ลาว 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ไดเ้กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 5.9 ริกเตอร์ โดยมีศูนยก์ลางในเมือง   หงสา 

แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ส่งผลให้ระบบป้องกันของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาได้ท างานอตัโนมัติ และได้หยุด

เดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากการตรวจสอบไม่พบผูบ้าดเจ็บและความเสียหายท่ีมีนัยส าคัญโดย

โครงสร้างหลกัของโรงไฟฟ้าไม่ไดรั้บผลกระทบ ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วย สามารถเดินเคร่ืองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้

ตามปกติแลว้ 
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1.12 การเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย ใน สปป.ลาว 

 วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ านอ้ย ใน สปป.ลาว ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 410 เมกะ

วตัต ์ตั้งอยูท่ี่แขวงอตัตะปือและแขวงจ าปาสกั สปป.ลาว ด าเนินการโดย บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั (การร่วมคา้

ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25) ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

2. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไมร่วมคา่เชื้อเพลงิ)  7,889.98            5,881.33            2,008.65            34.2         
รายได้ตามสัญญาเชา่การเงิน 2,923.23            3,335.81            (412.58)              (12.4)        
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม/การร่วมคา้ 3,968.38            4,735.47            (767.09)              (16.2)        
ก าไรจากการตอ่รองราคาซื้อ - บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น 269.92               -                     269.92               -           
รายได้อ่ืนๆ 617.43               828.12               (210.69)              (25.4)        

รวมรายได้ 15,668.94          14,780.73          888.21               6.0           
ตน้ทนุขายและการให้บริการ (ไมร่วมคา่เชื้อเพลงิ) 5,676.90            4,867.28            809.62               16.6         
คา่ใชจ้่ายบริหาร 1,595.99            1,593.99            2.00                   0.1           
ตน้ทนุการเงิน 1,430.22            1,014.89            415.33               40.9         
ภาษเีงินได้ 870.07               870.58               (0.51)                  (0.1)          

รวมคา่ใชจ้่าย 9,573.18            8,346.74            1,226.44            14.7         
6,095.76            6,433.99            (338.23)              (5.3)          

ส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                     18.63                 (18.63)                (100.0)      
ก าไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยน - บริษทั/บริษทัยอ่ย 6,095.76            6,452.62            (356.86)              (5.5)          
ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี่ยน - บริษทั/บริษทัยอ่ย (132.48)              (865.02)              732.54               84.7         
ก า ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 5,963.28         5,587.60         375.68            6.7         

ค่าเชื้อเพลิง 27,551.13            30,302.81            

เพิม่(ลด) % ป ี2562 ป ี2561

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2562 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ จ านวน 5,963.28      ลา้นบาท (คิด

เป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 4.11 บาท) เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีก าไรจ านวน 5,587.60 ลา้นบาท  (คิดเป็นก าไรต่อหุ้น

เท่ากบั 3.85 บาท) ปรากฏวา่ก าไรเพ่ิมข้ึนจ านวน 375.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ทั้งน้ี หากไม่รวมผลกระทบจากอตัรา

แลกเปล่ียนผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 มีก าไรจ านวน 6,095.76 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2561 ซ่ึงมีก าไรจ านวน 6,452.62 ลา้นบาท ปรากฏวา่ก าไรลดลงจ านวน 356.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยมี

รายการท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 
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2.1 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 

 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จ านวน 27,551.13 ลา้นบาท) ปี 2562 จ านวน 

7,889.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จ านวน 30,302.81        ลา้นบาท) ปี 

2561 จ านวน 5,881.33 ลา้นบาท เป็นจ านวน 2,008.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

 (1) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึนจ านวน 

808.61 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ตามล าดบั  

 (2) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึนจ านวน 700.96 ลา้น

บาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้ามีอตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2562 สูงกวา่ปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 (3) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จ านวน 495.38      ลา้นบาท 

จากการเขา้ซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

2.2 รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงิน 

 รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงินปี 2562 จ านวน 2,923.23 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 (3,335.81    ลา้นบาท) เป็น

จ านวน 412.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

2.3 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จ านวน 27,551.13 ลา้นบาท) ปี 2562 จ านวน 5,676.90 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจากตน้ทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จ านวน 30,302.81 ลา้นบาท) ปี 2561 จ านวน 4,867.28 

ลา้นบาท เป็นจ านวน 809.62 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.6 สาเหตุหลกัเน่ืองจากรับรู้ตน้ทุนขายของบริษทั ราช โคเจนเนอ

เรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จ านวน 435.32 ลา้นบาท  จากการเขา้ซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ประกอบกบัตน้ทุน

ขายของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนจ านวน 409.87 ลา้น

บาท จากการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

Collinsville เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ตามล าดบั 

2.4 ตน้ทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินปี 2562 จ านวน 1,430.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 (1,014.89 ลา้นบาท)     เป็นจ านวน 

415.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 โดยตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 400.58 ลา้นบาท เป็นผลเน่ืองมาจากการรับรู้

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ตามนโยบายการบญัชีเร่ือง

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
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2.5 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปี 2562 จ านวน 3,968.38 ลา้นบาท ลดลงจาก  ปี 

2561 (4,735.47 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 767.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.2 โดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 

 (1) บริษทั ไฟฟ้าหงสา จ ากัด ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีก าไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ลดลงจ านวน 

496.50 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากโรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองนอ้ยกวา่ปีก่อนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน สปป.ลาว เม่ือวนัท่ี 

21 พฤศจิกายน 2562 

 (2) บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ าน้อย จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 

เพ่ิมข้ึนจ านวน 266.56 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเน่ืองจากรับรู้ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสูงกวา่ปีก่อนเป็นจ านวน 161.85 

ลา้นบาท ประกอบกบัรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ตาม

นโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียงจ านวน 98.48 ลา้นบาท 

 (3) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีก าไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.33 

ลดลงจ านวน 217.96 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากผลิตกระแสไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ปีก่อน 

 (4) Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (“FRD”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ท่ีถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 

Asahan-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีก าไรตามสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนจ านวน 142.86       ลา้นบาท จากการท่ี

บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเร่ิมเขา้ถือหุน้ใน FRD เม่ือเดือนธนัวาคม

ปี 2561 

 (5) บริษทั เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีก าไรตามสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 

เพ่ิมข้ึนจ านวน 62.05 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากโรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเม่ือ วนัท่ี 1 

มิถุนายน 2562 

2.6  ก าไรจากการเขา้ซ้ือกิจการบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดท้ าการซ้ือหุน้สามญัและหุ้นบุริมสิทธ์ิของบริษทั นวนครการไฟฟ้า จ ากดั 

(เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั) ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 เป็นจ านวนเงิน 1,866.05 ลา้นบาท รวมทั้งให้

เงินกูย้มืระยะยาว จ านวน 132.35 ลา้นบาท โดยมีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 2,268.32 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ 

รับรู้ก าไรจากรายการดงักล่าวเป็นจ านวน 269.92 ลา้นบาท 

2.7 ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

 ปี 2561 และ 2562 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 865.02 ลา้นบาท และ 132.48   ลา้นบาท 

ตามล าดบั สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายการเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการในกลุ่มบริษทัฯ ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย ซ่ึงเม่ือสกุลเงิน

เหรียญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพยส์กุลเงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่า

ลดลง 

 



          สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
  หนา้ 209  

3. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

3.1 การวเิคราะห์สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จ านวน 100,229.43 ลา้นบาท ลดลงจาก       ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 (101,251.90 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 1,022.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค.61 เพิม่(ลด) %

สินทรพัย์หมุนเวียน 20,479.77 23,160.90 (2,681.13) (11.6)

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 79,749.66 78,091.00 1,658.66 2.1

รวมสินทรัพย์ 100,229.43 101,251.90 (1,022.47) (1.0)
 

3.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 6,778.09 ลา้นบาท รายละเอียดช้ีแจงไวใ้นขอ้ 4 ขณะท่ีเงิน

ลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,222.76 ลา้นบาท 

3.1.2 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ ลดลงจ านวน 1,262.83 ลา้นบาท 

3.1.3 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจ านวน 4,335.29 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากรับรู้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 4,580.16 ลา้นบาท จากการเขา้ซ้ือหุน้เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

3.2 การวเิคราะห์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนทั้งส้ิน 100,229.43 ลา้นบาท 

ลดลงจาก ณ     วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (101,251.90 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 1,022.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค.61 เพิม่(ลด) %

หนีสิ้น 40,815.50 41,315.88 (500.38) (1.2)

ส่วนของผูถื้อหุ้น 59,413.93 59,936.02 (522.09) (0.9)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 100,229.43 101,251.90 (1,022.47) (1.0)
 

 

3.2.1 หน้ีสิน ลดลงจ านวน 500.38 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

 (1) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไถ่ถอนหุน้กูซ่ึ้งครบ

ก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 107 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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 (2) หุ้นกู ้ลดลงรวมจ านวน 939.66 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเม่ือ

เทียบกบัสกลุเงินบาท 

 (3) เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึนจ านวน 2,791.64 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากรับรู้เงิน

กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 3,581.83 ลา้นบาท จากการเขา้ซ้ือหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ขณะท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย ลดลง 828.77 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียและสหรัฐฯ อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุล

เงินบาท 

 (4) เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึนจ านวน 603.08 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษทั อาร์

เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย กูย้ืมเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 20 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

3.2.2 ส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลงจ านวน 522.09 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

 (1) ก าไรส าหรับปี 2562 จ านวน 5,963.28 ลา้นบาท 

 (2) บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2562 ท าใหก้ าไรสะสมลดลงจ านวน 3,480 ลา้นบาท 

 (3) องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 2,822.23 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากผลต่างจาก

การแปลงค่างบการเงินท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจ านวน 1,246.56 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 

EDL-Generation Public Company ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 520.44 ลา้นบาท      ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 572.28 ลา้นบาท รวมทั้งส ารองการป้องกนัความเส่ียง

กระแสเงินสดท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 476.42 ลา้นบาท  
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4. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 

4,917.16 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (11,695.25 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 6,778.09 ลา้นบาท สรุปสาเหตุ

หลกัไดด้งัน้ี 

     

(ล้านบาท)
เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,589.24
เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,749.60)
เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,434.14)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศ (183.59)
เงินสดลดลงสุทธใินระหว่างปี (6,778.09)

 
4.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 5,589.24 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากผลการด าเนินงานส าหรับ

ปี 2562 ท าใหเ้งินสดเพ่ิมข้ึนจ านวน 5,336.66 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ในระหวา่งปีจ านวน 252.58 ลา้นบาท 

4.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 4,749.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงัน้ี 

 4.2.1 บริษทัฯ จ่ายเงินสุทธิในเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 2,162.29 ลา้นบาท 

 4.2.2 บริษทัฯ การเขา้ซ้ือหุ้น บริษทั นวนครการไฟฟ้า จ ากดั (เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ 

จ ากดั) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 1,866.05 ลา้นบาท รวมทั้งให้เงินกูย้ืมระยะยาว 

จ านวน 132.35 ลา้นบาท 

 4.2.3 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ่ายเงินส าหรับการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ในประเทศออสเตรเลียจ านวน 88.58 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

 4.2.4 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน Yandin WF 

Holding Pty Ltd และซ้ือหน่วยลงทุนใน Yandin WF Holding Unit Trust ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 เป็นจ านวนเงิน 

53.31 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

 4.2.5 บริษทัฯ รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม การร่วมคา้ และ EDL-Generation Public Company เป็นจ านวน

รวม 3,716.59 ลา้นบาท 

 4.3 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 7,434.14 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงัน้ี 

 4.3.1 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไถ่ถอนหุน้กูซ่ึ้งครบ

ก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 107 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 4.3.2 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 3,479.78 ลา้นบาท 

 4.3.3 บริษทัฯ จ่ายช าระดอกเบ้ียในระหวา่งปีเป็นจ านวน 1,402.06 ลา้นบาท 
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5. อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.70 2.22
2) ก าไรตอ่รายได้รวม (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) (%) 38.90 43.53
3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.21 10.79
4) อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมเฉลี่ย (%) 8.33 8.53
5) ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย (EBITDA)  * (ล้านบาท)
6) EBITDA ตอ่สินทรพัย์รวมเฉลี่ย  (%) 9.92 9.84
7) อัตราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.69
8) อัตราส่วนความสามารถในการช าระคืน

เงินตน้สุทธแิละดอกเบี้ย (DSCR) (เท่า)
9) มูลค่าตามบัญชตีอ่หุ้น (บาท) 40.97 41.34
*     ไม่รวมการเปลีย่นแปลงของลกูหนี้ตามสัญญาเชา่การเงิน       (ลา้นบาท) 1,359.51            3,654.89            

9,996 9,600

1.90 6.75

อัตราส่วน ปี 2562 ปี 2561
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ี      
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ  ลายมือช่ือแบบยอ่ 

นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
 ผู้รับมอบอ านาจ      

นางวดีรัตน ์ เจริญคุปต ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการ  
บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์  
อาย ุ66 ปี 
ประธานกรรมการ  (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 20 ตุลาคม 2557 
วนัทีไ่ด้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ: 21 ธนัวาคม 2558 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 5 ปี 2 เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 3 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
วุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 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 Role of the Chairman Program (RCP 24/2010)  
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 83/2007)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 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 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562)  

 2558-2561 กรรมการ กฟผ. 
 2557-2558 กรรมการ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1 
 2553-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจ ากดั และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 



                                  เอกสารแนบ 
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2. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกูร   
อาย ุ63 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 6 เมษายน 2560 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่  1 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ร้อยละ 0.0003 ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (ปี 2558) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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 
 หลกัสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรการวเิคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562)  

 2558-2559 กรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 2557-2559 รองผูว้า่การบญัชีและการเงิน ท าหนา้ท่ีผูบ้ริหารดา้นการเงิน (Chief Financial Officer) กฟผ. 
 2556-2557 ผูช่้วยผูว้า่การส านกัตรวจสอบภายใน กฟผ. 

 



                                  เอกสารแนบ 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

3. นายอภิชาต ิชินวรรโณ   
อาย ุ63 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 13 เมษายน 2562 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 8 เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่  1 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom 
 Master of Science, International Relations, London School of Economics and Political Science University of 

London, United Kingdom 
 Bachelor of Science, Economics and Politics (Upper Second Class Honors) University of Southampton, United 

Kingdom 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM 3/2018) 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016) 
 หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD 31/2016) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 52 (ปี 2552) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นท่ี 123/2550 Columbia Business School, 

สหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562)  

 2559-ก.พ. 2562 กรรมการอิสระ กฟผ. 
 2558-2559 ปลดักระทรวงการต่างประเทศ ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
 2556-2558 เอกอคัรราชฑูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปารีส กระทรวงการต่างประเทศ 

 



                                  เอกสารแนบ 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั ตาช านิ จ ากดั 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

4. นายสมคัร เชาวภานันท์ 
อาย ุ70 ปี 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 11 เมษายน 2558 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 4 ปี 8 เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 2 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program  (ITG 11/2019)  
 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 38/2019) 
 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/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 เนติบณัฑิตยสภา 
 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 4212 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2551 - 2557  สมาชิกวฒิุสภา ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายการยติุธรรม คณะกรรมาธิการการยติุธรรม                           
และการต ารวจ และประธานกรรมาธิการการยติุธรรมและการต ารวจ วฒิุสภา 

 กรรมการ เนติบณัฑิตยสภาในพระบรมราชูปถมัภ ์
 วทิยากร และอาจารย ์สภาทนายความ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ท่ีปรึกษากรรมการอ านวยการ ส านกัฝึกอบรมวชิาวา่ความสภาทนายความ 



                                  เอกสารแนบ 
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 กรรมการส านกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทัใหก้บับริษทั วงษส์ยามก่อสร้าง จ ากดั 
 นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2 สมยั) 
 อาจารยส์ านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 ท่ีปรึกษากรรมการ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม 
        แห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั บูรพากอลฟ์ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 อาจารย ์มหาวทิยาลยันครพนม  
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทัใหก้บั 

- บริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จ ากดั 

- บริษทั ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากดั 

- บริษทั สยามไวเนอร่ี เทรดด้ิงพลสั จ ากดั 

- บริษทั สยามไวเนอร่ี จ ากดั 

- บริษทั ทสัคานี วลิล ์จ ากดั 

- ท่ีปรึกษา ประธานท่ีปรึกษา บริษทั AIA จ ากดั (ประเทศไทย) 

-  บริษทั วลิล่า วลัเล่ จ ากดั 

- บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั 

-  กลุ่มบริษทั ทอสกานา วลัเล่ จ ากดั 

-  บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสมคัรและเพ่ือน จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 
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5. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว 
อาย ุ57 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 10 เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 1 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 281/2019)  
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019)  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 (พ.ศ. 2560) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 14 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 (นบส.1) รุ่นท่ี 83 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 14 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) สถาบนัวทิยาการการคา้ รุ่นท่ี 7 มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 
 หลกัสูตรนกับริหารการงบประมาณระดบัสูง (นงส.) รุ่นท่ี 4 ส านกังบประมาณ 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560-2562 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2558-2560 ผูอ้  านวยการส านกัความปลอดภยัธุรกิจน ้ ามนั กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2557-2558 ผูอ้  านวยการส านกัความปลอดภยัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2556-2557 ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาเทคนิคพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562-ปัจจุบนั รองปลดักระทรวงพลงังาน 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

 



                                  เอกสารแนบ 
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6. นายบุญส่ง เกดิกลาง 
อาย ุ68 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 13 เมษายน 2562 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 8 เดือน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 1 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ  ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 5 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง: ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นท่ี 39 ส านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2554 – 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
 รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  กระทรวงพลงังาน 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562                                                     หนา้ 221 
 

7. นายรัตนชัย นามวงศ์ 
อาย ุ63 ปี 

กรรมการอิสระ 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 6 เมษายน 2561 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 1  

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ร้อยละ 0.0005 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 16/2019) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 186/2014) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข 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 Successor Development Program (ESDP) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 ก.ค. 2560 – ก.ย. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพลงังาน 
 2556-2559   รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้า กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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8. นายชวน   ศิรินันท์พร 
อาย ุ66 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 19 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 5 ปี 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 3  

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ส่ิงแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP 8/2017)  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 45 (พ.ศ. 2545) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง วทิยาลยัการปกครอง 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร Thai Senior Executive Development Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) 

ประเทศญ่ีปุ่น 
 หลกัสูตรผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัสูง สถาบนัด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

  2557-2561     กรรมการ กฟผ. 
  อธิบดีกรมการปกครอง 
  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 



                                  เอกสารแนบ 
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9. นางสาวนันธิกา ทงัสุพานิช 
อาย ุ54 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 18 กมุภาพนัธ์ 2562 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 10 เดือน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 1  

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Arts, Urban Studies, Long Island University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 248/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 (พ.ศ. 2561) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 7  สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์รมหาชน รุ่นท่ี 10 

(พ.ศ. 2555) สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ  
 หลกัสูตรนกับริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ รุ่นท่ี 2 (พ.ศ. 2555) ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 
 หลกัสูตรสร้างความเขม้แขง็ผูต้รวจราชการกระทรวง ประจ าปี 2553 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

และส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง: ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 66 (พ.ศ. 2552)                                 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560-2561  รองปลดักระทรวงพลงังาน 
 2552-2561 ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั  อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 19 มี.ค. 2562-ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ. 
 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม กฟผ. 
 ประธานกรรมการสรรหารองผูว้า่การและผูช่้วยผูว้า่การ กฟผ. 
 ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. 



                                  เอกสารแนบ 
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คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

10. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมติร 
อาย ุ56 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 1 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 2 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration (Energy Management) University of Montreal ประเทศแคนาดา  
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 (พ.ศ. 2561) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน 

ประจ าปี 2561 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรวทิยาการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ 
 หลกัสูตร Principle of Life Coaching สถาบนัฝึกทกัษะการโคช้ ไทยแลนด ์โคช้ช่ิง อคาเดมี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560-2561 รองผูว้า่การพฒันาธุรกิจ กฟผ. 
 2559-2560 รองผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ. 
 2558-2559  ผูช่้วยผูว้า่การบริหารธุรกิจ กฟผ. 
 2556-2558 วศิวกรระดบั 12 รองผูว้า่การพฒันาธุรกิจ กฟผ. ปฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 
 



                                  เอกสารแนบ 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 2561-ปัจจุบนั  รองผูว้า่การธุรกิจเก่ียวเน่ือง กฟผ. 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
11. นายธวชัชัย จกัรไพศาล 
อาย ุ59 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 18 พฤศจิกายน 2562 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 เดือน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่ 1 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 269/2019) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 16 (พ.ศ. 2560) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง รุ่น 32 (พ.ศ. 2554) สถาบนัพฒันาขา้ราชการต ารวจ 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
 EGAT Enhancing Program (EEP) 
 EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560-2561  ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 
 2557-2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลงังาน กฟผ. 
 2555-2557 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลงังาน-ค่าไฟฟ้า กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 ต.ค. 2561-ปัจจุบนั     รองผูว้า่การเช้ือเพลิง กฟผ. 



                                  เอกสารแนบ 
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 ต.ค. 2561-ปัจจุบนั     กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ จ ากดั    
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
12. นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
อาย ุ59 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 1 มกราคม 2560 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่: 6 เมษายน 2560 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 3 ปี 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวาระที:่  2 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    
 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2562 กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
 2562 กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 
 2561-2562  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั     
 2558-2560   รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 
 2556-2558   ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
 
 



                                  เอกสารแนบ 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 
 2561-ปัจจุบนั กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั และบริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“RAC”) 

Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd และบริษทัยอ่ยอ่ืนของ RAC 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

1. นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
อาย ุ59 ปี 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 6 เมษายน 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ  ทางตรง: ร้อยละ 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    
 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2562 กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
 2562 กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 



                                  เอกสารแนบ 
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 2561-2562  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั     
 2558-2560   รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 
 2556-2558   ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 
 2561-ปัจจุบนั กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั และบริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“RAC”) 

Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd และบริษทัยอ่ยอ่ืนของ RAC 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

2. นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง  
อาย ุ61 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2560 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

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

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต Asian Institute of Technology (AIT) (ทุนรัฐบาลเยอรมนั) 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง         
รุ่นท่ี 17  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกลา้ 



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

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

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

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

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

Columbo Plan ประเทศออสเตรเลีย 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1 
- 2557-2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  
- 2553-2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและพฒันาธุรกิจ 

 2557-2562 กรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2560-2561 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 2553-2560 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั บริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย           

เอนเนอร์จี จ ากดั   และ บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 
 2557–2558 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2554-2557 กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 คณะกรรมาธิการพลงังานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามดา้นพลงังานทดแทน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
 2561- ปัจจุบนั กรรมการ Ecotect Tra Vinh Renewable JSC. 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
3. นายรฦก สัตยาภรณ์ 
อาย ุ60 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 ตุลาคม 2560 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 



                                  เอกสารแนบ 
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 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมก่อสร้างและการจดัการ) Asian Institute of Technology (AIT)                         
(ทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 250/2017)  
 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 12 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรบริหารโครงการ สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นท่ี 12 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโนบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 หลกัสูตรพลงังานส าหรับผูบ้ริหาร (EEP) สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2560  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ 
- 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 
- 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ และรักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศ 
- 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 
- 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส และรักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 ท า

หนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และ
บริษทั เขาคอ้ วนิด ์เพาเวอร์ จ ากดั 

 2558-2560 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั  
และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 

 2557-2560 ประธานกรรมการ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
4. นายนิมติร เลก็เจริญสุข 
อาย ุ58 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ร้อยละ 0.0007 ทางออ้ม: ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 15/2019)  
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program (SEP 21) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่น 13 (วพน. 13) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร รุ่น 15/2018 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ 
- 2559-2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
- 2557-2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ                      

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
- 2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ                     

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั และกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ชูบุราชบุรี 
อีเลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั 

 2560–2562   กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั  บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั   
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั  บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั และ บริษทั 
สงขลาไบโอฟเูอล จ ากดั 

 2559-2560  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั และกรรมการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค 
เซอร์วสิ จ ากดั 

 2558-2560  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลดโ์คเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2555-2557  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วสิ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 

 



                                  เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562                                                     หนา้ 232 
 

5. นางวดรัีตน์ เจริญคุปต์ 
อาย ุ45 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
(ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน) 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

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

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Directors Diploma Examination (Exam 71/2019)  
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 276/2019)  
 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Senior Development Program, Duke C.E. 
 หลกัสูตร STARS  Switzerland Symposium 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 
 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตร Project Management Program, Davao 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2560-2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน  
- 2554-2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน  

 2557–2560 Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
6. นางบุญทวิา ด่านศมสถิต 
อาย ุ59 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร  
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 



                                  เอกสารแนบ 
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สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Refresher Course DCP (DCP Re 2/2009)  
 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 14/2019)  
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 10/2014)  
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 22/2007)  
 หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 2/2006)  
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 3/2003)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 5 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 โครงการกฎหมายธุรกิจส าหรับบุคคลทัว่ไป ปี 2553 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร The Leadership Grid และ The Supervisory Grid 
 โครงการพฒันาผูบ้ริหาร AEC Challenges มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร CSR Strategy and Management for Business Sustainability, The Best Training 
 หลกัสูตร Social Enterprise for Sustainable Society มูลนิธิชยัพฒันา 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2557-2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ าสายงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รับผิดชอบงาน ดา้น CSR ของกลุ่มบริษทั 
- 2554-2557 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร  
- 2551-2557 ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 



                                  เอกสารแนบ 
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7. นางสุพตัรา ทองกาญจน์ 
อาย ุ59 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ร้อยละ 0.0003 ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร นกับริหารภาษีชั้นสูงระหวา่งประเทศ โรงเรียนภาษี 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562)  

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายประมวลบญัชี  
- 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายประมวลบญัชี 
- 2558 – 2559  ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี 
- 2557 – 2558  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาษี และท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

บริหารบญัชีและการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จ ากดั 
- 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาษี 
- 2556 – 2557  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 

 2558 - 2560 กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล อินเวสตเ์มนต ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
8. นายศักดิ์ชัย ศรีเพชร 
อาย ุ60 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2560 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ร้อยละ 0.0001 ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Business Administration) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



                                  เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562                                                     หนา้ 235 
 

 บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 
 หลกัสูตร พฒันาทกัษะการบริหาร ส าหรับผูน้ ารุ่นใหม่ มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562)  
 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  

- 2557 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส  ปฏิบติัหนา้ท่ี Chief Financial Officer                   
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 

- 2556 – 2557 ผูอ้  านวยการฝ่าย ปฏิบติัหนา้ท่ี Chief Financial Officer                                  
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้  238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
9. นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวฒัน์ 
อาย ุ49 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายประมวลบญัชี  
(ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี) 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1  มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ร้อยละ 0.00001 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 หลกัสูตร Chief Financial Certification Program สภาวชิาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562)  
 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  

- 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี  
- 2560 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี 
- 2558-2559 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบญัชีบริหาร  



                                  เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562                                                     หนา้ 236 
 

- 2555-2558 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวเิคราะห์บญัชี และงบประมาณ  
 2560   กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
10. นางสาวจตุพร เลาหพบูิลรัตนา 
อาย ุ48 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาษีและบญัชีแยกประเภท 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2560 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ร้อยละ 0.0003 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Financial Management and Tax Planning รุ่นท่ี 41 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 13 สภาวชิาชีพบญัชี 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 หลกัสูตร Tax Planning for The Boss สถาบนัการบริหารและจิตวทิยา 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาษี  
- 2558 - 2559 รักษาการผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารภาษี                                                      
- 2557 - 2558  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวางแผนการเงิน  
- 2555 - 2557  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชี            

และการเงิน บริษทั โซลาร์ตา้ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562                                                     หนา้ 237 
 

11. นางสาวฐิตพิร คมศาสตรา 
อาย ุ43 ปี 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Science (Financial Management) University of Exeter สหราชอาณาจกัร 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
-  2560 – 2561  ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการเงิน 
- 2555 – 2560  ผูจ้ดัการส่วนบริหารการเงินโครงการ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 238-240 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



                                             เอกสารแนบ 

 
                                 หนา้ 238 

 

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ1 และผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัฯ 

บริษทั ราช กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 

 



                                             เอกสารแนบ 
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                                             เอกสารแนบ 

 
                                 หนา้ 240 

 

 
1  ไม่มีกรรมการของบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ยกเวน้นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

หมายเหตุ: บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จ ากดั  บริษทั พีบีไบโอแมส จ ากดั และบริษทั แอลพีไบโอแมส จ ากดั  อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

 
DD = ประธานกรรมการ  D = กรรมการ CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  CBD =รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  CPD = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  

CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน EVP = ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ SVP = ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส   

VP = ผูอ้  านวยการฝ่าย  AVP = รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย MD = กรรมการผูจ้ดัการ  

 

  

 

 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 241 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการ  
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  
1. นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ 

อาย ุ59 ปี 

ประธานกรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 30 มีนาคม 2562-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    
 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2562 กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
 2562 กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 
 2561-2562  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั     
 2558-2560   รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 
 2556-2558   ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2562-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 
 2561-ปัจจุบนั กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU 
 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั และบริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 242 

 

 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“RAC”) 
Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd และบริษทัยอ่ยอ่ืนของ RAC 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

2. นายพฤหัส วงศ์ธเนศ 

อาย ุ59 ปี  

กรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 31 มีนาคม 2560 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ) University of Toronto , Canada 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2559) 
 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ. 2558) 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (พ.ศ. 2558) 
 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (พ.ศ. 2556) 
 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง (ช านาญการพิเศษ) กระทรวงพลงังาน (พ.ศ. 2553) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560  รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 
 2558-2560 ผูช่้วยผูว้า่การแผนงาน กฟผ.   
 2557-2558 ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

 

 

 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 243 

 

3. นายเริงชัย คงทอง 

อาย ุ59 ปี  

กรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 269/2019)  
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล รัฐวสิาหกิจและ
องคก์ารมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ.2562) 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปศส. 17) สถาบนัพระปกเกลา้ (พ.ศ.2561) 
 หลกัสูตรพฒันาสัมพนัธ์ระดบัผูบ้ริหาร กองบญัชาการกองทพัไทย (พสบ. 7) สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง (พ.ศ.2558) 
 ดูงานหลกัสูตรผูบ้ริหารโครงการพฒันาโครงสร้างและจดัการในสภาวะวกิฤติดา้นพลงังานไฟฟ้าเพื่อรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส (พ.ศ.2557) 
 หลกัสูตรหลกัประจ าวทิยาลยัทพับก (วทบ. 59) สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง (พ.ศ.2556) 
 หลกัสูตร EGAT Director Development Program (EDDP) (พ.ศ.2558) 
 หลกัสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP) (พ.ศ. 2557) 
 หลกัสูตร EGAT Assistant Director Development Program (EADP) (พ.ศ.2555) 
 หลกัสูตร EGAT Enhancing Program (EEP) (พ.ศ.2554) 
 หลกัสูตร EGAT Get Ready Program (EGRP) (พ.ศ.2553) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560 ผูช่้วยผูว้า่การบ ารุงรักษาระบบส่ง กฟผ.   

 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคุมระบบก าลงัไฟฟ้า กฟผ.  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การระบบส่ง กฟผ. 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 244 

 

4. นายบุญทว ีกงัวานกจิ 

อาย ุ59 ปี  

กรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 25 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั: ร้อยละ 0.00003 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Applied Science, University of New South Wales, Australia  
 พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 270/2019)  
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรหลกัประจ าวทิยาลยัการทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง (พ.ศ.2558) 
 หลกัสูตรการปฎิบติัการจิตวทิยาฝ่ายอ านวยการ สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง (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) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2559 ผูช่้วยผูว้า่การบริหารเช้ือเพลิง กฟผ.   
 2558 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการเช้ือเพลิง กฟผ.      

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การประจ าส านกัผูว้า่การ กฟผ.  
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

 

 

 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 245 

 

5. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ 

อาย ุ57 ปี  

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 21 ธนัวาคม 2560 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นท่ี 12 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 การศึกษาดูงานดา้นธุรกิจพลงังาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4th MOGP 2016- 4th MOG Myanmar Oil for Gas Summit, Riverstone Corporate Training 
 หลกัสูตรวศิวกรรมระบบราง (General Information of Railway System) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 หลกัสูตร Electrical Systems and Infrastruture for electric vehicles กฟผ. 
 หลกัสูตร Financial Thinking for Non-Financial Managers สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1  
- 2560    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  
- 2560   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  
- 2559    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  
- 2559   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง  

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 
- 2558   ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 
- 2557   ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ-โรงไฟฟ้า                                           

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 
 2559 กรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั 
 2561 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์                       

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 246 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั   

 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค

เซอร์วสิ จ ากดั 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

ผู้บริหาร  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  
1. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ 

อาย ุ57 ปี  

กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นท่ี 12 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 
 การศึกษาดูงานดา้นธุรกิจพลงังาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 4th MOGP 2016- 4th MOG Myanmar Oil for Gas Summit, Riverstone Corporate Training 
 หลกัสูตรวศิวกรรมระบบราง (General Information of Railway System) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 หลกัสูตร Electrical Systems and Infrastruture for electric vehicles กฟผ. 
 หลกัสูตร Financial Thinking for Non-Financial Managers สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)1 
- 2560    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  
- 2560   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  
- 2559    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  
- 2559   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง  

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 
- 2558   ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 247 

 

- 2557   ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ-โรงไฟฟ้า                                           
บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 

 2559 กรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 252-254 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั   

 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั และบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค
เซอร์วสิ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

2. นายพยตั  ชินวไิล 

อาย ุ50 ปี  

รองกรรมการผูจ้ดัการ รักษาการฝ่ายควบคุมการผลิต 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2560 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (Industrial Instrumentation Technology) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 14  วปอ. 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์                                                      
ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

 2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 252-254 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 248 

 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

3. นายเขมชาต ิสถิตถ์ตนัตเิวช 

อาย ุ49 ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์               

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2561- ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 ศิลปศาตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
 นิเทศศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัครู พระนครศรีอยธุยา 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 หลกัสูตร Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 6) 
 หลกัสูตร Performance Coaching Program 
 หลกัสูตร Negotiate Like Pro รุ่น 1 
 หลกัสูตร Executive Development Workshop รุ่น 1 
 หลกัสูตร Coaching and Feedback for People Development Workshop 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2557 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนชุมชนสมัพนัธ์ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงใน หนา้ 252-254 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

4. นางฉัตรสุรี  ธรรมกลุกระจ่าง 

อาย ุ53 ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน                  

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2560-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 249 

 

 วทิยาศาสตรบณัฑิต (การบญัชี) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  Board Reporting Program (BRP 20/2016) 
  Effective Minute Taking (EMT 36/2016) 
  Company Secretary Program (CSP 72/2016) 
  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 18/2015) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 Roles of managers and human resource management 
 Summarization of important operating statistics and financial statement analysis for management presentation 

on 1 page 
 Strategies for investigating and preventing procurement fraud 
 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) 
 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 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2558 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ราช กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน)1 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 252-254 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 250 

 

5. นายธนบด ี ประทุมรัตน์ 

อาย ุ44  ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่าย ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ราชโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 กรกฏาคม 2561-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 Roles of managers and human resource management 
 Certificate, Safety Officer at Management level 
 หลกัสูตร Performance Coaching Program 
 หลกัสูตร การเสริมสร้างพลงัความเป็นผูน้ า รุ่น 4 
 หลกัสูตร Negotiate Like Pro รุ่นท่ี 1 
 หลกัสูตร Executive Development Workshop รุ่น1 
 หลกัสูตร Coaching and Feedback for People Development Workshop 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2560 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2558 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบ ารุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 252-254 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 

 

6. นางสาวทศัน์วรรณ ณ บางช้าง 

อาย ุ42  

ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั:  ร้อยละ 0.0001 



                เอกสารแนบ 

 
1 เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)” ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562   หนา้ 251 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 Maintenance Analytics 
 Roles of managers and human resource management 
 Enhancing Leadership Presence : ELP 
 หลกัสูตร เทคนิคการออกแบบและใชต้วัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) อยา่งถูกตอ้งตรงประเด็นและเช่ือมโยงกบั        

กลยทุธ์องคก์ร 
 หลกัสูตร Performance Coaching Program 
 หลกัสูตร พดูองักฤษค าต่อค าเพ่ือการท างาน ระดบั 2 
 หลกัสูตร สมัมนาดา้นการควบคุมระบบไฟฟ้า ระหวา่ง EGAT กบั IPP-SPP 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี 
 2561 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี 
 2561 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบ ารุงรักษา 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 252-254 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 252 

 

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัฯ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 253 

 

 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 254 

 

 
หมายเหตุ: บริษทั ซีเอน็ไบโอแมส จ ากดั  บริษทั พีบีไบโอแมส จ ากดั และบริษทั แอลพีไบโอแมส จ ากดั  อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
หมายเหตุ :  

DD = ประธานกรรมการ 
D = กรรมการ  
VP = ผูอ้  านวยการฝ่าย  

MD = กรรมการผูจ้ดัการ 

DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 



       เอกสารแนบ 

 
                  หนา้ 255 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

(Compliance) 

1. นายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช 
อาย ุ60 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2560 
สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
การศึกษา 

 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide(ACPG 43/2018) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Chief Financeial Officer สภาวชิาชีพบญัชี 
 หลกัสูตร Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 หลกัสูตร Senior Excutive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
 หลกัสูตร “การฝึกปฏิบติัการจดัการลงทุนดว้ยเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Lab) คณะพาณิชยศาสตร์และการ 
      บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

  2558-2560     ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส บริษทั ราช กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน)1   ท าหนา้ท่ี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั        
       โซลาร์ตา้ จ ากดั 

   2557          ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายบริหารและการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั :ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหาร/ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
การเป็นพนกังาน/หุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกในช่วง 2  ปีทีผ่่านมา :ไม่มี 
รายการทีอ่าจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่่านมา: ไม่มี  
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2. นางสาววนัเพญ็ จ าค า 
อาย ุ51 ปี 
รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั 
วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
การศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 43/2019) 
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP67/2015)  
 หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP13/2015)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2560) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2557-2562) 

 บริษทั บริษทั ราช กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน)1  
- 2561    ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์ส านกังาน

เลขานุการบริษทั 
- 2556-2561 ผูจ้ดัการส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์ส านกังานเลขานุการบริษทั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั : ไม่มี 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
การมส่ีวนร่วมในการบริหารความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกจิ/การให้บริการทางวชิาชีพแก่กลุ่มบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
รายการทีอ่าจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 เกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 


