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          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 1 

 

ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

วสิัยทศัน์ 

 เป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภมิูภาคเอเชียแปซฟิก 

พนัธกิจ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง  

 มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินงานและการพฒันาโครงการตามมาตรฐานสากล  

 มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  

 สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีน่าพึงพอใจและมัน่คง รวมทั้งสร้างแรงจุงใจในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน  

 สนับสนุนความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด 

นโยบาย 

  บริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

 มุ่งเนน้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภมิูภาคท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู ่

 แสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

 เสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถภายในองคก์ร 

ค่านิยมองคก์าร 

 Reliability ความน่าเช่ือถือ   

 Accountability ความรับผดิชอบ 

 Trust ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ    

 Challenge ความทา้ทาย   

 Happiness ความสุขในองคก์ร  
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  หนา้ 2 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
ดาํเนินงานอย่างดียิ่งอนัเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารโครงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับ
โครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสม ทาํให้บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและส่งผลกาํไรกลบัคืนให้แก่บริษทัฯซ่ึง
จากผลประกอบกิจการของปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 58,700.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.61 มี
กาํไรจาํนวน 6,279.03 ลา้นบาท สะทอ้นให้เห็นศกัยภาพของกิจการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการ
สร้างความเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนให้องค์กรโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
จริงจงั บริษทัฯ ไดใ้ชแ้ผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (2556-2566) เพ่ือเป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายในการดาํเนิน
ธุรกิจทั้งในระยะสั้น 3 ปี (2556-2558) ระยะกลาง 5 ปี (2556-2560) และระยะยาว 10 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การเป็น
บริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

ตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนทิศทางการเติบโตของบริษทัฯ จากท่ีมุ่งเนน้เพียงธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ไปสู่การขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจพลังงานท่ีครบวงจรทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเน่ืองจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศข้ึนอยูก่บัแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า 
(แผน PDP)  ของภาครัฐ และการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกบัภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน เพราะผูส้นใจ
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีจาํนวนมากข้ึน เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีความเส่ียงตํ่าเพราะมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวท่ีทาํให้
รายได้มีความแน่นอนและมั่นคง จึงทาํให้โอกาสการลงทุนใหม่ในประเทศน้อยลง อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ก็ยงัคงให้
ความสําคญักบัตลาดในประเทศดว้ยถือเป็นพนัธกิจของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งช่วยเสริมสร้างความมัน่คงระบบไฟฟ้าของ
ประเทศในฐานะท่ีเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ 

บริษทัฯ จึงไดทุ่้มเทความพยายามแสวงหาการลงทุนในประเทศมากข้ึนโดยมุ่งเนน้โครงการท่ีดาํเนินกิจการแลว้ 
และโครงการท่ีไดรั้บสิทธิพฒันาโครงการแลว้ ทั้งโครงการ IPP SPP และ VSPP รวมถึงโครงการประเภทพลงังานทดแทน 
ดว้ยวิธีการเจรจาร่วมทุน รวมทั้ งมองหาโอกาสในธุรกิจพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ประสบ
ความสาํเร็จในการซ้ือและควบรวมกิจการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี กาํลงัการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวตัตใ์นจงัหวดัราชบุรี และ
การร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทโคเจนเนอเรชัน่ ขนาด 100 เมกะวตัต์ในจงัหวดัราชบุรี นอกจากน้ี ยงัมี
โครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานจากขยะซ่ึงอยูร่ะหวา่งการเจรจาร่วมลงทุน และคาดวา่จะไดข้อ้สรุปในปี 2558 

สําหรับตลาดต่างประเทศ ถือเป็นเป้าหมายหลกัในการสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงในแผน           
กลยทุธ์ไดก้าํหนดไว ้4 กลุ่มสาํคญั คือ 1) กลุ่มประเทศท่ีมีการลงทุนแลว้ ไดแ้ก่ สปป.ลาว และออสเตรเลีย 2) กลุ่มประเทศ
เพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ สหภาพเมียนมาร์ และกมัพูชา 3) กลุ่มประเทศในอาเซียน ไดแ้ก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์ 4) กลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่นและจีน ในปี 2557 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมใน
การลงทุนหลายประเภทโครงการ ทั้งท่ีเป็นโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกั โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจ
จดัหาเช้ือเพลิง โครงการพฒันาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นตน้ เป็นท่ีน่ายินดีท่ีบริษทัฯ สามารถขยายฐานธุรกิจในญ่ีปุ่นได้
สาํเร็จ โดยไดร่้วมลงทุนในโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ 2 โครงการ กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 33 เมกะวตัต ์นอกจากน้ี ยงัมี
โครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัขนาดใหญ่อีก 2 โครงการท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน และคาดวา่การเจรจาจะไดข้อ้สรุปใน         
ปี 2558 เช่นเดียวกนั 

 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 3 

 

ดว้ยเป้าหมายมูลค่าองคก์ร (Enterprise Value : EV) ท่ีวางไวเ้พ่ิมข้ึนใหถึ้ง 121,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเป้าหมายใน       
ปี 2557 ดงันั้น การบริหารคุณภาพสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่ห้สามารถดาํรงประสิทธิภาพในการผลิตและการทาํกาํไรให้ไดสู้งสุด             
เป็นอีกภารกิจสาํคญัท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งมุ่งมัน่ตลอดปีท่ีผา่นมา ซ่ึงผลท่ีปรากฏสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่บริษทัฯ 
ไดถึ้ง 120,000 ลา้นบาท และยงัส่งผลทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกาํไรบริษทัฯ ในปีน้ีอีกดว้ย 

การดาํเนินงานท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การซ้ือและควบรวมกิจการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ซ่ึงเดิมบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50 
ดว้ยวิธี Entire Business Transfer เพ่ือประโยชน์ในการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายดา้นอะไหล่การบริหารจดัการ การซ่อมบาํรุง 
รวมทั้งบริหารจดัการดา้นภาษี จึงทาํให ้ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ท่ีเดินเคร่ืองจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้มีกาํลงัการ
ผลิตรวมกนัถึงประมาณ 5,560 เมกะวตัต ์อน่ึง บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการทาํ
กาํไรของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนการพิจารณาการจาํหน่าย
สินทรัพยท่ี์สร้างมูลค่าไม่คุม้ค่า การปรับโครงสร้างทางการเงินบริษทัยอ่ยเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน รวมทั้งการติดตามการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายน 2557 โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด ์              
โคเจนเนอเรชัน่ ชุดท่ี 1 กาํลงัการผลิตติดตั้ง 105 เมกะวตัตไ์ดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ามแผนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตแ้ผนกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-focused strategy development) สู่การ
เติบโตอยา่งย ัง่ยืนเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยกาํหนดเป้าหมายท่ีจะสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นรวม (Total 
Shareholder Return : TSR) ดว้ยการเพ่ิมมูลค่ากิจการ (Enterprise Value : EV) เป็น 282,000 ลา้นบาทในปี  2566 หรือ     
เทียบเท่ากาํลงัการผลิตของบริษทัฯ ประมาณ 9,700 เมกะวตัต ์

ปี 2557 บริษทัฯ ได้มีการทบทวนและกาํหนดแผนระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ ตลอดจนกาํหนดให้มีการติดตามและรายงานสถานะของ
โครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียงและระยะเวลาในการพฒันาโครงการ รวมทั้งคาํนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน
ทั้งในส่วนของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั โดยบริษทัฯ ยงัมุ่งให้ความสําคญักบัการเขา้ซ้ือกิจการและร่วมลงทุนกบั
พนัธมิตรในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) การลงทุน
ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) และประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเป็น
เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์พนัธกิจ นโยบาย และกลยทุธ์ของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

นอกจากน้ี ยงัมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- วนัท่ี 16 มกราคม 2557 บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดจาํนวน 100 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมดในบริษทั ราชบุรีเวอลดโ์คเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ใหแ้ก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ในราคาหุน้ละ 10 บาท ตาม
ราคาทุนท่ีชาํระแลว้ เป็นเงินทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั เขา้ซ้ือหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดจาํนวน 17.12 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิม เป็นเงินทั้งส้ิน 21.32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
ต่อมาไดโ้อนกิจการทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัฯโดยวิธี Entire Business Transfer จากนั้นไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและชาํระบญัชี
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แลว้เสร็จ ในระหว่างนั้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,625 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
ใหม่362.50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพ่ือซ้ือและรับโอนกิจการของบริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั ทาํให้ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เพ่ิมข้ึนเป็น 21,900 ลา้นบาทโดยลาํดบั จนกระทัง่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 บริษทั ไตร  
เอนเนอจ้ี จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

- วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนชาํระบญัชีเลิกกิจการแลว้เสร็จ ซ่ึงการ
เลิกกิจการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

- บริษทัฯ ไดต้ดัจาํหน่ายค่าพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 3เป็นค่าใชจ่้ายของปี 2556 จาํนวน 315 ลา้น
บาท เน่ืองจากไม่ไดรั้บการต่ออายุสัญญาพฒันาโครงการจากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของสปป.ลาว อนัเป็นผล        
มาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการพฒันาพลงังานภายในประเทศของ สปป.ลาว 

- วนัท่ี 17 เมษายน 2557 บริษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จาํกัด บริษทัอีสเทิร์น ไอพีพี จาํกัด และบริษทั อีสเทิร์น 
เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ และวนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 จดทะเบียนชาํระบญัชีแลว้เสร็จ ตามลาํดบั 
ซ่ึงการเลิกกิจการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

- วนัท่ี 28 เมษายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดอ้อกและเสนอขาย
หุน้กูใ้หแ้ก่นกัลงทุนในต่างประเทศวงเงินรวม 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี อาย5ุ ปี ครบกาํหนด
ไถ่ถอนปี 2562 โดยบริษทัฯ ใหก้ารคํ้าประกนัการชาํระหน้ี 

- วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดข้ายหุ้นท่ีถืออยู่ทั้งหมดจาํนวน 6.47 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของ
จาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ให้แก่บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ตามมูลค่าตามบญัชีรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
695.69 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดัผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
นวนคร ไดล้งนามสัญญาทางการเงินมูลค่าประมาณ 4,770 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินไทย3 แห่ง ระยะเวลา 20.5 ปี 

- วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดจาํนวน 200,000 หุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดในบริษทั สุโขทยั เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั ในราคาหุ้นละ 54.71 บาทเป็นเงินทั้งส้ิน 10.94 
ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั ซนัไรซ์ เอน็เนอยี ่จาํกดัผูถื้อหุน้เดิม 

- วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 บริษทัฯ ไดข้ายหุ้นท่ีถืออยูท่ ั้งหมดในบริษทัโซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั จาํนวน 
7.55 ลา้นหุ้น บริษทั โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั จาํนวน 7.97 ลา้นหุ้น และบริษทั โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั 
จาํนวน 7.55 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ท่ีจดทะเบียนของแต่ละบริษทั ใหแ้ก่บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ตาม
มูลค่าตามบญัชี รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 285.39 ลา้นบาท 

- วนัท่ี 29 กนัยายน 2557 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดจาํนวน 24.28 ลา้นหุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 55.18 ของจาํนวนห้นุ ทั้งหมดในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นเงินทั้งส้ิน 118.43 ลา้นบาท ให้แก่นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ ผูถื้อหุ้นรายใหม่         
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เพ่ือรักษาเงินลงทุนบางส่วนไวแ้ละพิจารณานาํเงินไปลงทุนในโครงการอ่ืนท่ีมีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่ และป้องกนั
ความเส่ียงและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากโครงการประสบปัญหาความล่าชา้ในการพฒันาเป็นเวลา 3 ปี จากเหตุ
สุดวสิัยดา้นผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจนส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

- วนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ได้จัดตั้ งบริษัทโอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จํากัด                     
ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ชาํระค่าหุ้นครบตามจาํนวน) 
ตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งนามร่วมกนัระหว่างบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั และบริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 เพ่ือลงทุนในการให้บริการดา้นการบริหาร
จดัการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 

- วนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ได้เขา้ซ้ือหุ้นบริษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จาํกัด 
จาํนวน 3.50 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่จาํกดั จากบริษทั 
นํ้าตาลราชบุรี จาํกดั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8.75 ลา้นบาท ตามสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งนามร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 
2557 เพ่ือลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 100      เมกะวตัต ์และขนาดกาํลงัการผลิตไอนํ้าประมาณ 15 ตนัต่อชัว่โมงและต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2558 บริษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั วนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดจ้ดัตั้งบริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์ 
เนชัน่แนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั ในประเทศสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ชาํระค่าหุ้นครบตามจาํนวน) ตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นท่ีไดล้งนามร่วมกนั
ระหว่างบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จาํกดั และบริษทั เชาว ์อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั เพ่ือลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 
ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 33 เมกะวตัต ์

- วนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ ไดข้ายหุ้นบริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั และบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล 
จาํกดั จาํนวน 840,000 หุ้น เป็นเงิน 80,000,000 บาท และบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จาํกดั จาํนวน 4,000 หุ้น เป็นเงิน 
400,000 บาท ตามลาํดบั (รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 80,400,000 บาท ตามราคาทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 
ของหุน้ท่ีจดทะเบียนของแต่ละบริษทั ใหแ้ก่บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ทั้งจาํนวน 
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กลุ่มโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ  

 
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

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

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

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

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

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ เป็นบริษัทผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ประกอบธุรกิจในรูปบริษัทโฮลด้ิง (Holding 
Company) โดยการเขา้ลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมท่ีประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และ
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายไดห้ลกัมาจากเงินปันผลตามสัดส่วนการร่วมทุน ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่ง
สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้า และขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้ งสร้างสรรค์และพฒันาองค์กร
เพ่ือท่ีจะเปล่ียนผา่นไปสู่การเติบโต “เป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” 
ควบคู่ไปกบัการดูแลสังคม และจรรโลงส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกา้วสู่ความเป็นองค์กรสีเขียวท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู ้        
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย กระทัง่นาํไปสู่การยอมรับและความยัง่ยืนขององคก์รในทุกมิติ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มี
กาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและพฒันา
รวม 6,578.12 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยกาํลงัการผลิตเพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ 5,874.07 เมกะวตัต ์หรือประมาณร้อยละ 
16 ของกาํลงัการผลิตรวมของประเทศ ท่ีมี กฟผ.เป็นผูรั้บซ้ือหลกั และกาํลงัการผลิตเพ่ือจาํหน่ายในต่างประเทศ 704.05      
เมกะวตัต ์ท่ีมีประเทศนั้นๆ เป็นผูรั้บซ้ือทั้งหมด เช่น สปป.ลาว และออสเตรเลีย เป็นตน้ 

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1.  กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ  

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างเสถียรภาพและเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ระบบไฟฟ้า ซ่ึงเป็นสาธารณูปโภค 
ท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการกระจายการใชเ้ช้ือเพลิงหลกัใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลงันํ้ า เพ่ือรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติและสร้าง
ความยัง่ยนืดา้นพลงังาน 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศ คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 4,882.65 เมกะวตัต ์
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ จาํนวน 4,748.05 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
และพฒันา คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 134.60 เมกะวตัต ์ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทตามกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า ดงัน้ี 

1.1. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และโรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์ 

1.2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ และโรงไฟฟ้า
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร 

1.3. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (วเีอสพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ 
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2.  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้เช้ือเพลิงจากธรรมชาติ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รวมทั้ งตอบสนอง
นโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนของภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและภารกิจสําคญัของบริษทัฯ ท่ีสะทอ้น
เจตนารมณ์อนัแน่วแน่ท่ีจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคม ไปพร้อมๆ กบัการเติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืนของธุรกิจ         
บริษทัฯ จึงมุ่งแสวงหาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เช่นพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานชีวมวล มา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศคิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 69.34          
เมกะวตัต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้รวมทั้งส้ิน 65.38 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและพฒันา 3.96 เมกะวตัต ์ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทตามชนิดของพลงังานทดแทนท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ดงัน้ีผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 

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

2.2. พลงังานลม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานลม หว้ยบง 2 และโรงไฟฟ้าพลงังานลม หว้ยบง 3 

2.3. พลงังานชีวมวล ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

3.  กลุ่มโครงการในต่างประเทศ 

เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผูน้าํในการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษทัฯ ไดเ้ดินหนา้
พฒันาและเพ่ิมศกัยภาพโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ ทั้ งโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู่แลว้ในปัจจุบนั รวมทั้ ง
แสวงหา และร่วมทุนกบัพนัธมิตร ในการขยายการลงทุนของบริษทัฯ ไปยงัตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพ่ือ
บรรลุผลสาํเร็จอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยนื 

โครงการในต่างประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ร่วมทุนและพฒันา คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 1,537.08 เมกะวตัต ์
โดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้รวมทั้งส้ิน 663.27 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ
พฒันา 873.71 เมกะวตัต ์โดยสามารถจาํแนกตามท่ีตั้งโครงการ ดงัน้ี 

3.1. สปป.ลาว ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลงันํ้าเซเปียน-
เซนํ้านอ้ย 

3.2. ออสเตรเลีย ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย 

3.3. ญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าร์ไอซีไอ 

4.  กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

เพ่ือกา้วสู่การเป็นบริษทัพลงังานชั้นนาํครบวงจร บริษทัฯไดแ้สวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ลงทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัให้แก่กลุ่มบริษทัฯ อนัจะนํามาซ่ึงมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูล้งทุนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าธุรกิจเหมืองถ่านหิน 
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ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหนัก๊าซโรงไฟฟ้า และเงินลงทุนอ่ืนๆ โดยปัจจุบนั บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองผา่นบริษทั
ยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วมทุน จาํแนกตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

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

4.2. ธุรกิจซ่อมบาํรุงอุปกรณ์กงัหนัก๊าซ ไดแ้ก่ บริษทั อีแกทไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

4.3 ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ไดแ้ก่ บริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั 

4.4 ธุรกิจจดัหาเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั 

4.5 เงินลงทุนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การถือหุ้นใน EDL-GenerationPublic Company (“EDL-Gen”) ซ่ึงเป็นบริษทั          
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยล์าวผ่านบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และบริษทัอาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยบริษทัฯมีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนใน EDL-Gen 89.05 เมกะวตัต ์

ธุรกจิผลติไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ 

 โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจดัการดา้นงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมจ่าย 
(Availability) ร้อยละ 96.90 ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง (CAH Index) 1.03 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Ratio) 
1.00 เท่า และสามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 
2007 และ ISO 14001 : 2004  

 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้  งานเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายร้อยละ 89.18 
ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง (CAH) 7,812 ชัว่โมง ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Margin) ร้อยละ 1.77 และสามารถ
บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มไดต้ามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 

 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 94.22 ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง 
(CAH Index) 1.04 เท่า และประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Ratio) 1.02 เท่า และจากการดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ี
มีประสิทธิภาพและปลอดภยั โดยการปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหมข้อง Gas Turbine ทาํใหอุ้ณหภูมิของก๊าซจากการ
สันดาปสูงข้ึน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 0.50 

 โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม มีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 95 และ 96-99 ตามลาํดบั นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดติ้ดตามผลการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างผลกาํไรใหแ้ก่กิจการ  

 โรงไฟฟ้าประดู่ เฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ไดผ้า่นการตรวจสอบระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveillance 
Audit) ISO 9001: 2008 ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2554 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า ได้ทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโครงการไทรทอง 
และโครงการไทรใหญ่ส่งผลใหส้ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พ่ิมข้ึนเฉล่ียเดือนละ240,000 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง 

 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 
จาํนวน 1 ชุด และอีก 1 ชุด เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 
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ธุรกจิผลติไฟฟ้า โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา ได้แก่ 

 โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัมีโครงการพฒันา
โรงไฟฟ้าท่ีอยูใ่นแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการจดัหา
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานลม Mt. Emerald อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตพฒันาโครงการ (Development 
Approval :DA) และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ขณะน้ีไดรั้บ DA แลว้นอกจากน้ียงัมีการดาํเนินการเขา้ศึกษา
ขอ้มูลในโครงการอ่ืนๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคต 

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง มีความกา้วหนา้โดยรวมมากกวา่ร้อยละ 93 เป็นไป
ตามแผนงาน โดยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ไดแ้ก่ งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
งานเปิดหนา้ดินเหมืองถ่านหิน งานจดัหา Fixed Equipment และงานก่อสร้างบา้นพกัและอาคารสาํนกังาน คาดวา่จะเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2558 

 โรงไฟฟ้าพลงันํ้าเซเปียน-เซนํ้ านอ้ย เตรียมงานก่อสร้างตามสัญญา Pre-Construction แลว้เสร็จ ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์และระบบผนันํ้ า เข่ือน อุโมงค์ส่งนํ้ า และอาคารประกอบหลกัโดยมีความกา้วหน้าโดยรวม      
ร้อยละ 9 เป็นไปตามแผน 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าร์ไอซีไอ เขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั CHOW STEEL ในการเขา้ไป
ลงทุนและพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 2 โครงการ มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 33.51 
เมกะวตัต ์อยูร่ะหวา่งการหาผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ และการเจรจาเพ่ือจดัหาและทาํสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 

 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (รง.4) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2557 ปัจจุบนัการก่อสร้างและพฒันาโครงการมีความกา้วหนา้มากกวา่ร้อยละ 
25 โดยขณะน้ีไดว้างฐานรากอาคารอุปกรณ์หลกั ไดแ้ก่ Boiler, Gas Turbine และ Steam Turbine แลว้เสร็จ คาดวา่จะเร่ิม
ติดตั้งอุปกรณ์หลกัไดใ้นปี 2558 และจะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผนภายในปี 2559 

 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ เป็นโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนเม่ือเดือน
ตุลาคม 2557 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษาและจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) และเตรียมจดัทาํขอ้กาํหนดเพ่ือจดัหาผูรั้บเหมางานวิศวกรรมจดัหาและก่อสร้าง (Engineering 
Procurement Construction : EPC) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง มีความกา้วหนา้โดยรวมร้อยละ 80 
และคาดวา่จะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2558 

ธุรกจิเกีย่วเน่ือง ธุรกจิให้บริการงานเดนิเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด ได้ทาํสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเคร่ืองและ
บาํรุงรักษากบั กฟผ. โดยจะดาํเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในสัญญาเพ่ือเขา้
ปฏิบติังานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาใน สปป.ลาว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 
2560 รวมเป็นระยะเวลา 40 เดือน 
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การบริหารจัดการ 

1. การบริหารงานในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนและร่วมทุน 

บริษทัฯ ส่งกรรมการและผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนและร่วมทุน
ตั้งแต่ช่วงการพฒันาและบริหารโครงการก่อสร้าง และช่วงท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ เพ่ือให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบั
ทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

2. การบริหารการเงิน 

บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารการเงินท่ีมุ่งเนน้ความเพียงพอของเงินทุนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่ม
บริษทัฯ โดยติดตามภาวะการเปล่ียนแปลงของตลาดการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง การบริหารการเงิน
ท่ีสาํคญัในปี 2557 มีดงัน้ี 

 การกูเ้งินโดยการออก Euro Medium Term Note : EMTN Program  

ในปี 2557 ไดด้าํเนินการจดัตั้ง Euro Medium Term Note: EMTN Program วงเงินรวม 1,000 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ และไดด้าํเนินการออกและเสนอขาย EMTN ในงวดแรกวงเงิน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2557 โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูอ้อกหุน้กู ้(“Issuer”) และบริษทัฯ ในฐานะ
บริษทัแม่ เป็นผูค้ ํ้าประกนั (“Guarantor”) ซ่ึงนบัเป็นการออก EMTN ในตลาดเงินต่างประเทศเป็นคร้ังแรกของบริษทัเอกชน
ผูผ้ลิตไฟฟ้าโดยมีนกัลงทุนสนใจเขา้จองซ้ือมากกวา่วงเงินท่ีออกสูงถึง 3.77 เท่า (Oversubscribed)  

สาํหรับอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บอยูท่ี่ร้อยละ 3.50 ต่อปี (Treasuryyield 5 Yrs + spread 175 bps) ซ่ึงนบัเป็น
อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัการออกหุ้นกูข้องผูอ้อกตราสารรายอ่ืนๆ ของประเทศไทย ท่ีมีอนัดบัเครดิตสูงกว่าหรือ
เทียบเท่าอนัดบัเครดิตของ EMTN ท่ีระดบั Baa2 (Moody’s) และ BBB (S&P) 

 การบริหารเงินสดคงเหลือ  

ในปี 2557 ไดด้าํเนินการบริหารเงินโดยพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในดา้น
การฝากเงิน การกูเ้งิน รวมถึงการพิจารณาสภาพคล่องในการให้เงินกูร้ะหวา่งกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยกนัภายใตก้รอบการบริหาร
เงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตลอดปี 2557 สําหรับเงินลงทุนระยะสั้ น
ประมาณร้อยละ 2.76 ต่อปี สูงกวา่อตัราอา้งอิง ร้อยละ 1.33 ต่อปี และอตัราผลตอบแทนสาํหรับเงินลงทุนระยะยาว ร้อยละ 
4.10 ต่อปี สูงกวา่อตัราอา้งอิง ร้อยละ 1.52 ต่อปี 

 จดัหาเงินกูย้มืระยะสั้น และการใหเ้งินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย 

ไดด้าํเนินการจดัหาแหล่งเงินกูร้ะยะสั้น ท่ีมีตน้ทุนตํ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใหแ้ก่บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย เพ่ือบริหารสภาพคล่องและจดัหาเงินทุนให้เพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดพิ้จารณา
สนบัสนุนการให้เงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือช่วยให้บริษทัยอ่ยมีศกัยภาพในการขยายธุรกิจได้
ตามแผนการจดัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ 
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 การจดัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ การจดัหาแหล่งเงินทุนและการบริหารภาษีในภาพรวมของ
กลุ่มบริษทัฯ โดยการจดักลุ่มใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมทั้งติดตามกฎหมายภาษี
อากรระหวา่งประเทศท่ีบริษทัฯ มีเป้าหมายจะเขา้ไปลงทุนเพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับการลงทุนโครงการในต่างประเทศเพ่ือให้
ไดป้ระโยชน์สูงสุด 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกจิการที่ควบคุมร่วมกนั ปี 2557 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยขาย
กระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐาน ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลกัๆ คือ 

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment : AP) รายไดค้่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า กาํหนดข้ึน
เพ่ือให้ครอบคลุม เงินลงทุนทั้งหมดท่ีประกอบดว้ยเงินกู ้ ดอกเบ้ียเงินกู ้ ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และค่าใชจ่้ายคงท่ีในการ
ดาํเนินการ เช่น ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษา รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหาร เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ค่าความพร้อมจ่าย พลงัไฟฟ้าจะ
ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่าย กระแสไฟฟ้าตามท่ี กฟผ. กาํหนด  

2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้าจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า และส่ง
เขา้ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วนคือ  

1) ค่าเช้ือเพลิง (Fuel Payment)  

2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบาํรุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 

นอกจากรายไดห้ลกัจากค่าขายไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้ บริษทัฯ ไดรั้บรายไดค้่าขายไฟฟ้าจาก 
RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) ซ่ึงเป็นบริษทัในประเทศออสเตรเลีย โดยมีรายไดห้ลกั จากสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและ โรงไฟฟ้าพลงังานลม โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ระยะยาว สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประกอบดว้ย  

1. Capacity Charge ซ่ึงครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึง ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และปรับตามความพร้อม
ของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามท่ีกาํหนด ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

2. Energy Charge ซ่ึงจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยมี ส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิง และ
ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิต และบาํรุงรักษา เป็นตน้ 

สาํหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC คาํนวณโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดคู้ณกบัราคา
ค่าไฟต่อหน่วยการผลิต  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดค้่าขายและการใหบ้ริการอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี  

1. รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ขนาดกาํลงัผลิต รวม 2.65 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ 
ขนาดกาํลงัผลิต 3.60 เมกะวตัต ์ดาํเนินงานโดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็น บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้า
ประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ตั้งอยูท่ี่อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ทาํการผลิตพลงังานไฟฟ้า ดว้ยก๊าซธรรมชาติ  
ท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ามนัดิบ  

2. รายไดค้่าบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา ดาํเนินงานโดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2552 ภายใตก้ฎหมายของ สปป.ลาว โดย บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส 
จาํกดั มีรายไดห้ลกัตามสัญญาใหบ้ริการกบั บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ดงัน้ี  

1) สัญญาใหบ้ริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2581 (วนัส้ินสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า)  

2) สัญญาใหบ้ริการงานบาํรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลงันํ้า นํ้างึม 2 ตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 ระยะเวลา
สัญญา 7 ปี  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมท่ีลงทุนใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี  

1. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อย
ละ 25 มีรายไดค้่าขาย ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดกาํลงัผลิตชุดละ 700 เมกะวตัต ์โดยมีรายไดค้่าขาย
ไฟ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า และค่าพลงังานไฟฟ้า เช่นเดียวกบัรายได ้พ้ืนฐานของบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานใหบ้ริการเดินเคร่ือง
และบาํรุงรักษาโดยมี สัญญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกดั 

3. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 33.33 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงันํ้ า-นํ้ างึม 2 ท่ี สปป.ลาว โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี นับแต่วนัท่ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยก์บั กฟผ. โดย
ดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าคร้ังแรก (Initial Operation Date) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 

4. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 
ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย  ์8 แห่ง จาํนวนรวม 34.25 เมกะวตัต์ มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ประเภท Non-Firm สําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และไดรั้บเงินสนับสนุน 
(Adder)จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลา 10 ปี โดยในปี 2555 โรงไฟฟ้าทั้ง 8 แห่งไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. แลว้ 

5. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จาํกดั (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3) และบริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั (โรงไฟฟ้า
พลงังานลมหว้ยบง 2) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 20 ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมขนาดกาํลงัการผลิตแห่งละ 
103.50 เมกะวตัต ์มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็กบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน 
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(Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 และวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 ตามลาํดบั โดยมีรายไดค้่า
ขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

6. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั และบริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7) จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ดาํเนินการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวตัต ์โรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ. เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 และวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 
ตามลาํดบั โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน 
(Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายไดค้่าขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดัคือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

7. บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั โดยบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ถือหุ้นร้อยละ 40 ขนาดกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 210 เมกะวตัต ์มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั 
กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ชุดท่ี 1 ได้เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557  

อน่ึง ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัทาํงบการเงินให้
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดแ้ก่ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดัไดถื้อปฏิบติัตามการตีความ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ และกาํหนดให้
นาํมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีผลทาํให้รูปแบบของ
รายได้จากการขายในงบการเงินเปล่ียนแปลงไป โดยเปล่ียนแปลงการบันทึกรายไดค้่าขายในส่วนของการกูเ้ งินและ
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้เป็นรายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

สําหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าในส่วนท่ีไดรั้บเพ่ือชดเชยค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
รวมทั้งค่าพลงังานไฟฟ้าและรายไดอ่ื้น ยงัคงบนัทึกบญัชีดว้ยวธีิการเดิม 
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2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัคือ ไฟฟ้า โดยขายใหแ้ก่ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระยะยาว 

2.1.1  คุณลกัษณะและกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้า 

1) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน  

กฟผ. ไดท้าํสัญญาวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างในลกัษณะวา่จา้งแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ (Lumpsum 

Turnkey Contract) กบับริษทั Mitsubishi Heavy Industry ซ่ึงครอบคลุมถึงการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อน ในขณะเดียวกนัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่กเ็ป็นของบริษทั Mitsubishi Heavy Industry โดยมีบริษทั Stone & 

Webster (Thailand) Limited ทาํหนา้ท่ีเป็นวศิวกรท่ีปรึกษาโครงการของ กฟผ. 
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โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี เคร่ืองท่ี 1 และ 2 ถูกออกแบบใหส้ามารถใชไ้ดท้ั้งก๊าซธรรมชาติ 

และนํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงจะถูกพ่นเขา้ไปในเตาเพ่ือให้เกิดการเผาไหม ้ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะถ่ายเทไปยงันํ้ า

ในหมอ้นํ้ า ทาํให้นํ้ าระเหยกลายเป็นไอนํ้ าไหลไปตามท่อดว้ยแรงดนัและอุณหภูมิสูง พุง่ไปดนัเพลาของกงัหันซ่ึงต่ออยูก่บั

เพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน เม่ือสนามแม่เหล็กท่ีติดอยู่กบัเพลาของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหมุนขดลวดซ่ึงติดอยู่ท่ี

สนามแม่เหลก็กจ็ะเกิดการเหน่ียวนาํทาํใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าข้ึน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนไดติ้ดตั้งระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (Flue Gas 

Desulfurization “FGD”) ในกรณีท่ีใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้ยกก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดอ์อกจากก๊าซเสีย

ท่ีเกิดจากการเผาไหมน้ํ้ ามนัเตาซ่ึงมีกาํมะถนัปนอยู่ สําหรับระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีใชส้ําหรับโรงไฟฟ้า

ราชบุรีเป็นชนิดเปียก ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจบัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไดถึ้งร้อยละ 97.5 โดยใชหิ้นปูนเป็นตวัดูดซับ 

และไดย้ปิซัม่เป็นผลพลอยได ้  

2) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  

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

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

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

3) โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา 

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

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

นํ้ าจากเข่ือนจะไหลผา่นท่อส่งนํ้ าดว้ยความเร็วสูงและมีปริมาณมาก แรงดนัท่ีเกิดข้ึนจะไหลเขา้
ผา่นช่องทางลงสู่กงัหันนํ้า กงัหันนํ้าจะหมุนทาํใหเ้กิดพลงังานกลไปขบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าให้หมุน และเปล่ียนพลงังานกล
ใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าน้ีจะถกูส่งต่อไปยงัสายส่งไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไฟฟ้าต่อไป 
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4) โรงไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ก๊าซผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ํามันดิบ         

(Flared Gas) 

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

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

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

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

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

5) โรงไฟฟ้าพลงังานลม  

5.1)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 ตั้งอยู่บริเวณตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

5.2)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 ตั้งอยู่บริเวณ ตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสัญญา Non-Firm โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมทั้ง 3 โครงการถือเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศใน

รูปแบบพลงังานทดแทนท่ีกระทรวงพลงังานกาํหนด เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ อีกทั้งการพฒันา

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมยงัมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากลมเป็นพลงังานจากธรรมชาติท่ีสะอาด 

ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถนาํมาใหป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดส้ิน  
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หลกัการทาํงานคือ เม่ือมีลมพดัผา่นใบกงัหนั พลงังานจลน์ท่ีเกิดจากลมจะทาํใหใ้บพดัของกงัหนั

เกิดการหมุนและไดเ้ป็นพลงังานกลออกมา พลงังานกลจากแกนหมุนของกงัหันลมจะถูกเปล่ียนรูปไปเป็นพลงังานไฟฟ้า 

โดยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัแกนหมุนของกงัหันลม พลงังานไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและ

ยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลต ์เป็น 115 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบสายส่ง

ของการไฟฟ้าต่อไป 

6) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  

6.1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ประกอบดว้ยโครงการ

จาํนวน 8 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากสาํหรับการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิตรวมทั้ง 8 โครงการ 34.25 เมกะวตัต ์

6.2) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั ตั้งอยู่ใน

ตาํบล         สามเมือง อาํเภอสีดา จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 

6 เมกะวตัต ์

6.3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั ตั้งอยู่ใน

ตาํบล       ท่าอ่าง อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 

6 เมกะวตัต ์

6.4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์ริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จาํกดั ตั้งอยู่ใน

ตาํบลด่านใน อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตาม

ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนโดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 

6  เมกะวตัต ์

โครงการทั้ง 4 โครงการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภทเซลล์

แสงอาทิตย ์โดยแผน่เซลลแ์สงอาทิตยซ่ึ์งทาํมาจากสารก่ึงตวันาํ (Silicon) จะเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้า

กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีไดจ้ากแผน่เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะผา่นเคร่ืองแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั (Inverter) 

ระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีออกจาก Inverter จะยงัเป็นระดบัแรงตํ่า มีระดบัแรงดนัประมาณ 380 โวลต ์ถึง 400 โวลต ์ไม่เหมาะสม

ท่ีจะส่งจ่ายไฟฟ้าไปในระยะทางไกลและไม่สามารถต่อเช่ือมกบัระบบสายส่งของ กฟภ.ได ้จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการเพ่ิม

แรงดนัไฟฟ้าโดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าเพ่ิมระดบัแรงดนัเป็นท่ีระดบั 22 กิโลโวลต ์
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การติดตั้งแผน่เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะทาํการติดตั้งในลกัษณะติดตั้งคงท่ี และเน่ืองจากประเทศไทย

ตั้งอยูเ่หนือเส้นศูนยสู์ตรการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะหันหนา้แผงไปยงัทิศใต ้ทาํมุมประมาณ 10 ถึง 15 องศากบัแนว

พ้ืนราบ เพ่ือใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถรับแสงจากดวงอาทิตยใ์นลกัษณะเฉล่ียใกลเ้คียงมุมฉากไดสู้งสุดตลอดปี 

7) โรงไฟฟ้าชีวมวล  

บริษทัฯ ได้เขา้ลงทุนในบริษัท สงขลาไบโอแมส จาํกัด ซ่ึงดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวลประเภทปีกและรากไมย้างพารา ตั้งอยูใ่นตาํบลขนุตดัหวาย อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากสาํหรับการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานหมุนเวยีน โดยมีขนาดกาํลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต ์

กระบวนการเร่ิมจากเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีถกูป้อนเขา้หอ้งเผาไหม ้จากถงัเกบ็เช้ือเพลิงบนหมอ้ไอนํ้า 

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

เม่ือเช้ือเพลิงเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้จะถูกความร้อนทาํให้แหง้และเกิดการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็วจนเผาไหมส้มบูรณ์ ความร้อนท่ี

ไดจ้ากการเผาไหมจ้ะถ่ายเทใหก้บัผนงัของห้องเผาไหม ้ทาํใหน้ํ้ าในแผงท่อผนงัเตา (Wall tube) เดือดเป็นไอ ไอนํ้าท่ีไดจ้ะ

ไปรวมตวักนัท่ีถงัเกบ็ไอนํ้าท่ีเรียกวา่ Steam drum ซ่ึงอยูด่า้นบนของ Boiler 

ไอนํ้าท่ีออกจาก Steam drum จะไหลผา่นแผงความร้อน (Superheater) จนทาํใหไ้อนํ้ามีความดนั

และอุณหภมิูสูงประมาณ 158 บาร์และ 540 องศาเซลเซียสตามลาํดบั ไอนํ้าท่ีมีอุณหภูมิและความดนัสูงดงักล่าวจะถูกส่งเขา้

กงัหนัไอนํ้า (Steam turbine) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเปล่ียนรูปพลงังานความร้อนใหเ้ป็นพลงังานกลในรูปการหมุนของเพลาขบัเคล่ือน

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะเปล่ียนรูปพลงังานกลใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยหลกัการหมุนขดลวด

ไฟฟ้า ตดัเส้นแรงแม่เหลก็เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีแรงดนัประมาณ 13.8 กิโลโวลต ์จากนั้นจะถูกทาํให้มีแรงดนัสูงข้ึนเป็น          

33 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงไฟฟ้า เช่ือมต่อกบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าต่อไป 
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2.1.2 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

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

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

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

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

โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย VSPP 5 ปี อ.กงไกรลาศ 
จ.สโุขทยั 

27 มิถนุายน 2550 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

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

26 มกราคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซลาร์ต้า จาํกัด 

      

 โครงการโทรใหญ่ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรทอง VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรสะพาน 1 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

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

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

 โครงการไทรตาโตง้ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรประปา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรยอ้ย VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรเสนา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.ไทรเสนา 
จ.นครปฐม 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.โชคชยั 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

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

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

26 มีนาคม 2554 (IOD) 
 

1 มกราคม 2556 (COD) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าของ RATCH-
Australia Corporation Limited 

      

 Townsville PS SPP 20 ปี Yabulu, Townsville, 
Queensland 

ปี 2548 -2568 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Kemerton PS SPP 25 ปี Bunberry,  West 
Australia 

ปี 2548-2573 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Kwinana PS SPP 25 ปี Kwinana, West 
Australai 

ปี 2539-2564 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Windy Hill Wind Farm SPP 15 ปี Ravenshoe, 
Queensland 

ปี 2543-2558 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Toora Wind Farm SPP ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ Power 
Pool 

Toora, Victoria ปี 2545 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Starfish Hill Wind Farm SPP ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ Power 
Pool 

Cape Jervis, South 
Australia 

ปี 2546 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

2.2.1 วตัถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติ 

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

ประเภทเช้ือเพลงิ 

1) ก๊าซธรรมชาติ 

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

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

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

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

2) นํ้ามนัเตา 

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

3) นํ้ามนัดีเซล 

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

แหล่งน้ําและปริมาณความต้องการใช้น้ํา  

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

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

ในส่วนของแนวท่อส่งนํ้า ใชพ้ื้นท่ีในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ
แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์ท่ีสร้างข้ึนเช่ือมต่อกบัโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายค่ารอนสิทธ์ิในแนวเขตสายส่ง
ไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยนิยอมใหจ้ดภาระจาํยอมเพื่อใชท่ี้ดินในการวางท่อส่งนํ้าเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้จากการใชท่ี้ดิน 

จากการศึกษาดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้าและการใชน้ํ้ า เช่นการศึกษาสมดุลของนํ้า (Water Balance) 
ในลุ่มนํ้าแม่กลองทั้งระบบ โดยวิธีการของ Reservoir Simulation ซ่ึงจดัทาํโดยมหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ แหล่งนํ้าของลุ่ม
นํ้าแม่กลองจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ า และนํ้ าในอ่างเก็บนํ้าของเข่ือนศรีนครินทร์และเข่ือนเขาแหลม ยงัมีปริมาณเหลือ
พอท่ีจะดึงไปใชเ้พ่ือเปิดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือกิจการอ่ืนๆ ไดอี้กประมาณปีละ 430 และ 220 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีเกิดขาดแคลนนํ้าอยา่งฉุกเฉิน กฟผ. จะประสานงานกบักรมชลประทานพิจารณาปล่อยนํ้าเพ่ิมเติม แต่
ทั้งน้ีตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าในส่วนอ่ืน นอกจากน้ี ผลการศึกษาท่ีจดัทาํเม่ือปี 2543 โดยบริษทั ซาร์เจนท ์



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 27 

 

แอนด์ ลนัดี จาํกดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ระบุว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีใชน้ํ้ าเป็นสัดส่วนน้อยมากหรือประมาณ           
ร้อยละ 0.5 ของความตอ้งการนํ้าทั้งหมด ซ่ึงมีประมาณ 11,200 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  

สารเคมี 

สารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพ่ือให้ไดน้ํ้ าสะอาดและนํ้ าปราศจากแร่ธาตุ โดยส่วนใหญ่
สามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

2.2.2  การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

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

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

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

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัโครงการดา้นพลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ืองโดยจัดเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ ซ่ึงนอกเหนือจากเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยงัเป็นการตอบสนองเป้าหมายการจัดการก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดข์องบริษทัฯ ดว้ย  โดยบริษทัฯ มีแผนการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนในอนาคตอีกหลายโครงการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  

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

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการในปี 2556 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

หมายเหตุ    หมายถึง กิจกรรมท่ีดาํเนินการในรอบปี        

    CEMS:  Continuous Emission Monitoring System    

    AQMS:  Ambient Air Quality Monitoring System 

 

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

ข้อมูลกายภาพ             
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา             

คุณภาพอากาศทัว่ไป             

ความถกูตอ้งของ CEMS             

ความถกูตอ้งของ AQMS             

Stack Emission             

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป             

คุณภาพนํ้าผิวดิน             

คุณภาพนํ้าใตดิ้น/บ่อนํ้าต้ืน             

ปริมาณและคุณภาพนํ้าท้ิง             

คุณภาพนํ้าในบ่อท้ิงยิปซัม่และบ่อสังเกตการณ์             

คุณภาพดิน             

ข้อมูลชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สัตวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสัตวป่์า             

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์             

การคมนาคมขนส่ง             

การจดัการนํ้าและการใชน้ํ้ า             

การควบคุมนํ้าท่วมและการระบายนํ้า             

คุณภาพชีวติ             

การกาํจดัของเสีย             

สาธารณสุข/สถิติโรค             

การตรวจสุขภาพ             

อาชีวอนามัย             

:  ฝุ่ นละออง             

:  ระดบัเสียง             

:  ความร้อน             

:  ความเขม้แสง             

:  ไอกรด-สารเคมี             

:  เช้ือลีจิโอเนลลาในหอหล่อเยน็             

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ             

คุณภาพชีวิต/ทศันคติ ความคิดเห็นของราษฎร             
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 สรุปรายการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2557 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 4.71 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนํ้ามนัเตาเพชร 0.94 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.25 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ 0.34 

งานกาํจดัของเสีย 1.60 

รวมเป็นเงนิ 7.84 

 
นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัไดจ้ดัเตรียมงบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ดงัน้ี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 4.70 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่ง                          

นํ้ามนัเตาเพชรเกษม 

0.94 

งานตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและVOCs 0.50 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.25 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั                             

และความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 

0.31 

งานตรวจวเิคราะห์นํ้าฝน 0.30 

วเิคราะห์ส่ิงผดิปกติ(ตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.60 

งานกาํจดัของเสียทัว่ไป 0.26 

งานกาํจดัของเสียจากกระบวนการผลิต 0.84 

งานสุ่มตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในปลา 0.30 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.70 

รวม 8.90 
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน 

2.3.1. การจําหน่ายไฟฟ้า 

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

2.3.2. ผู้ผลติไฟฟ้าและสัดส่วนกาํลงัการผลติในระบบไฟฟ้าของประเทศ 

กาํลงัการผลิตรวมของระบบ (Installed Capacity)  ณ เดือนธนัวาคม 2557 อยู ่33,668.03 เมกะวตัต ์ซ่ึง
เป็นสัดส่วนกาํลงัการผลิตจาก กฟผ. จาํนวน 15,482.13 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 44.66) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จาํนวน 
13,166.70 กะวตัต์ (ร้อยละ 37.98) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก จาํนวน 3,614.60 เมกะวตัต์ (ร้อยละ 10.42) และซ้ือจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นจาํนวน 2,404.60 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 6.94)  
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ตารางสัดส่วนกาํลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2557 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)* 3,481.00  10.04  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 748.20  2.16  

      - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 700.00  2.02  
      - บริษทั ไตรเอนเนอร์จี จาํกดั 700.00  2.02  
      - บริษทั โกลด ์ไอพพีี จาํกดั (บ่อวนิ) 713.00  2.06  
      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ จาํกดั 350.00  1.01  
      - บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั 1,346.50  3.88  
      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 1,468.00  4.23  
      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 1,400.00  4.04  
      - บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 660.00  1.90  
      - บริษทั กลัฟ์ เจพี หนองแซง จาํกดั 1,600.00  4.62  
      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  3,614.60  10.43  
รวมกาํลงัการผลติที่รับซ้ือในประเทศ 16,781.30  48.40  
รวมกาํลงัการผลติที่รับซ้ือต่างประเทศ 2,404.60  6.94  
รวมกาํลงัการผลติของ กฟผ. 15,482.13  44.66  

รวมทั้งส้ิน 34,668.03  100.00  

หมายเหตุ  * บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีกาํลงัผลิตติดตั้งรวม 3,645 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตตามสญัญา

ซ้ือขายไฟฟ้า  (Dependable Contracted Capacity) ท่ีขายใหก้บั กฟผ. เท่ากบั 3,481 เมกะวตัต ์            

ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2.3.3. ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน 

ธุรกิจไฟฟ้าและกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองถือเป็นหน่ึงกลุ่มท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและเช่ือมโยงกบัภาคเศรษฐกิจอ่ืนภายในประเทศ นอกจากน้ีกระแสการต่ืนตวัถึงสถานการณ์พลงังาน
สภาพแวดลอ้ม และความมัน่คงของระบบการผลิตไฟฟ้า ทาํให้หลายประเทศให้ความสําคญักบัการรวมกลุ่มในภูมิภาค
ใกลเ้คียงและมีแนวโนม้การทาํธุรกิจระหวา่งประเทศมากข้ึน 

บริษัทฯ เข้าใจและเล็งเห็นว่า ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างรอบด้านและความทันต่อการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเติบโตไปขา้งหนา้อยา่งย ัง่ยืนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า บริษทัฯ จึงใหค้วามสนใจ
และติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าในภาพรวมอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในกลุ่มประเทศเป้าหมายการลงทุนและประเทศนอกเหนือ
เป้าหมายการลงทุน โดยสามารถสรุปสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

สถานการณ์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

ในปี 2557 ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของระบบ มีค่าเท่ากบั26,942.10 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทโรงไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2557 คิดเป็นโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าร้อยละ 2.98 
พลงังานความร้อนร้อยละ 13.74 พลงังานความร้อนร่วมร้อยละ 24.42 กงัหันก๊าซร้อยละ 0.21 นอกจากน้ีเป็นการรับซ้ือจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศร้อยละ 58.65  

สถานการณ์ไฟฟ้ากลุ่มประเทศท่ีสาํคัญ 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในเครือรัฐออสเตรเลีย  

คาดการณ์วา่ภายในปี 2566 กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.4 หรือคิดเป็นความตอ้งการ
พลงังานไฟฟ้า 267.0 เทอราวตัต-์ชัว่โมง (TWh) โดยกลุ่มพลงังานหมุนเวียน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติจะเติบโตมากท่ีสุด 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในออสเตรเลียยงัคงมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากสภาวะกาํลงัการผลิตติดตั้ง
ส่วนเกิน และคู่แข่งขนัรายใหม่ ส่งผลกระทบต่ออุปทานภายในตลาดรวมไปถึงความไม่ชดัเจนของนโยบายภาครัฐในการ
ใหก้ารสนบัสนุนผา่น Renewable Energy Target (RET) จึงส่งผลต่อทิศทางการลงทุนและการพฒันาโครงการในประเทศ
ออสเตรเลียโดยตรง 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

จากนโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาลอินโดนีเซียไดม้อบหมาย ให้บริษทัย่อย PLN Batubara 
ดาํเนินการเขา้ซ้ือกิจการเหมืองถ่านหินเน่ืองจากคาดการณ์วา่อตัราการเติบโตและความตอ้งการถ่านหินจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต
ประกอบกบัในช่วงเวลาน้ีราคาถ่านหินในตลาดโลกมีสภาวะตกตํ่า จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการลงทุนและขยายธุรกิจ
รวมถึงความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศท่ียงัคงเพ่ิมสูงข้ึนตามการเติบโตของ GDP จึงเป็นผลใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจพลงังาน
ของประเทศอินโดนีเซียยงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในราชอาณาจักรกัมพูชา 

คาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างปี 2558-2566 การผลิตไฟฟ้าของประเทศกมัพูชาโดยรวมจะเพ่ิมข้ึน
เฉล่ียร้อยละ 16.9 โดยเป็นการเติบโตของโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลงันํ้า ซ่ึงปัจจุบนัประเทศ
กัมพูชามีโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าท่ีอยู่ระหว่างพฒันาหลายโครงการ และจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2559
นอกจากน้ีพลงังานหมุนเวียนก็จะมีส่วนขบัเคล่ือนการเติบโตดว้ยเช่นกนัโดยคาดการณ์ว่าปริมาณการใชพ้ลงังานสุทธิจะ
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เพ่ิมข้ึนจาก 3.2 เทอราวตัต-์ชัว่โมง (TWh) ในปี 2557 เป็น 8.9 เทอราวตัต-์ชัว่โมง (TWh) ในปี 2566 แสดงใหเ้ห็นถึงโอกาส
ในการลงทุนธุรกิจพลงังาน แต่อย่างไรก็ตาม จากสาเหตุของความไม่ชดัเจนของนโยบายภาครัฐ และการสนับสนุนการ
ลงทุน รวมถึงความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมือง จึงยงัคงเป็นขอ้จาํกดัในการพฒันาโครงการ 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายและแผนพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้า เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาวอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชากร รวมทั้งปกป้องป่าตน้นํ้ า โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน
สําหรับนโยบายแห่งชาติ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) รักษาระดบัและขยายกาํลงัการผลิตติดตั้งให้มีความเสถียรและเช่ือถือได้
ตลอดจนสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยอตัราส่วนการพฒันาไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 90 ภายในปี 2563 (2) ปรับปรุง
และขยายโครงข่ายสายส่ง เพ่ือสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมและแผนนโยบายให้มีความเป็นปัจจุบนั และเช่ือมโยงกบัภาค
พลงังานในประชาคมอาเซียนผา่นโครงการแลกเปล่ียนดา้นพลงังานต่างๆ (3) ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการและบริษทัเอกชน
พฒันาศกัยภาพโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าของประเทศ และ(4) ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนให้มากข้ึนเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 
2568 โดยใหอ้ตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม จากนโยบายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐบาล สปป.ลาว มีทิศทางและแนวนโยบาย
ท่ีชดัเจน จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการแสวงหาและขยายการลงทุนต่อไป 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

การยกเลิกมาตรการคว ํ่าบาตร ทําให้มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาแสวงหาโอกาสการลงทุนใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอุตสาหกรรมประเภทเหมืองแร่ นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติโทรคมนาคม 
พลงังานไฟฟ้า และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากนโยบายพลงังาน นโยบายเสถียรภาพทางการเงิน
การธนาคารและประเด็นปัญหาทางการเมืองอ่ืนๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นกั
ลงทุนจึงจาํเป็นตอ้งติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ีนโนบายและตลาดพลงังานมีแนวโนม้จะมีความชดัเจน
มากข้ึนภายหลงัจากปี 2558 ไปแลว้ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าท่ีสามารถพฒันาไดจ้ริงเพียง 300      
เมกะวตัต ์และมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการพฒันาอีก 2,700 เมกะวตัต ์ในระหวา่ง ปี 2559-2564 และมีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 7.8 ต่อปี จึงเป็นโอกาสท่ีดีในการขยายธุรกิจและแสวงหาพนัธมิตรในการลงทุน เพ่ือสร้างการเติบโตและเพ่ิมมูลค่า
ใหกิ้จการ 

จากสถานการณ์และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีทั้งโอกาส และอุปสรรค ทั้งดา้นการลงทุน การแสวงหาพนัธมิตร ความชดัเจนของนโยบายภาครัฐ รวมถึงเงิน
ลงทุนท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันา ดงันั้น การวางแผนและทิศทางดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงตอ้งตอบรับและสอดคลอ้งกบั
นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ ทั้งในดา้นของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องโครงการ ควบคู่ไปกบั
โอกาสในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ท่ีจะมีการคา้การลงทุนเสรี
ระหว่างกนั บริษทัฯ เล็งเห็นและให้ความสําคญักบัสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศเสมอมา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
เป้าหมายและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายท่ีบริษทักาํหนดไว ้ทั้งดา้นการบริหารสินทรัพย์
ท่ีมีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในภูมิภาคท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู่ การแสวงหา
พนัธมิตรเพ่ือขยายการลงทุนสู่ธุรกิจไฟฟ้าในตลาดใหม่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้ง
การเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถภายในองคก์ร 
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สถานการณ์ไฟฟ้าในอาเซียน 

ในการประชุมรัฐมนตรีพลงังานอาเซียน คร้ังท่ี 32 ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว เม่ือวนัท่ี 23 
กนัยายน 2557 ท่ีประชุมมีมติเรียกร้องให้ชาติอาเซียนร่วมมือกนับูรณาการเครือข่ายพลงังานในระดบัภูมิภาค เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไวต้ามแผนปฏิบติัการพลงังานของอาเซียนระหวา่งปี 2543-2558 เพ่ือรักษาเสถียรภาพ ความมัน่คง และการ
พฒันาพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงัผลกัดนัโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas 
Pipeline : TAGP) โครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) ใหมี้การปฏิบติัตามเป้าหมายการ
ใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในภมิูภาคใหเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมด ส่งเสริมความร่วมมือดา้นเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด ความร่วมมือดา้นพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในอาเซียน รวมทั้งยงั
มีแผนพฒันาขีดความสามารถของศูนยพ์ลงังานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy :ACE) โดยการเพ่ิมงบประมาณ สรร
หาผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ ท่ีมีความสามารถในการบริหารองคก์ารให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการสร้างเครือข่ายการกาํกบั
กิจการพลงังานของอาเซียน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมติดงักล่าว กระทรวงพลงังานจึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย 2558-2579 หรือพีดีพี 2558 โดยมุ่งเนน้การกระจายเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าเพ่ือความมัน่คงในระยะยาว โดยลดการ
ใชก๊้าซธรรมชาติลงเหลือร้อยละ 30 และเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาดจากปัจจุบนัมีสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 
30 ส่วนกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานไดป้รับลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนลงจากเดิม
ท่ีตั้งเป้าไว ้20,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2579 หรือประมาณร้อยละ 25 ของกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ตามแผนคงเหลือเพียง 
17,500 เมกะวตัต ์หรือประมาณร้อยละ 20 โดยจะเนน้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและชีวภาพและขยะให้เต็มท่ี
ในช่วงเร่ิมตน้ของแผน และกาํหนดใหโ้รงไฟฟ้านิวเคลียร์ไวป้ลายแผน 2,000 เมกะวตัต ์

3. ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการประเมินผลและวิเคราะห์ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว โดยการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินความเส่ียง ทั้งในแง่ของโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และ
แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสมกบัสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของธุรกิจ 
เพ่ือมุ่งสร้างการเติบโตและเพิ่มระดบัผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงการลงทุนหรือขยายกาํลงัการผลิตในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศยอ่มมีความเส่ียงจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้แต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ มีระบบบริหารจดัการ ติดตาม และควบคุมปัจจยัเส่ียงต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด 
เพียงพอและเหมาะสม โดยการพิจารณาและดาํเนินการในทุกขั้นตอนอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั และอยูภ่ายใตก้รอบการ
บริหารความเส่ียงท่ียอมรับไดย้่อมถือเป็นการเพิ่มโอกาสและความสําเร็จของกลุ่มบริษทัฯ ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลนโยบาย การบริหารจดัการและ
กาํหนดแนวทางแกไ้ข ป้องกนั เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจยัความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ โดย
ให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกาํหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดจ้ดัใหมี้คณะทาํงานบริหารความ
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เส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงานของบริษทัฯ โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพยเ์ป็น
ประธานคณะทํางาน ทําหน้าท่ีวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และบริหารจัดการความเส่ียง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส สําหรับปัจจยัความเส่ียงสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และ
แนวทางการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯไดแ้ก่ 

 ความเส่ียงด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผน        
กลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพของโครงการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั การเขา้ร่วมลงทุนหรือการพฒันา
โครงการใหม่ ยอ่มมีความเส่ียงจากปัจจยัดา้นการแข่งขนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งจากคู่แข่งขนัรายเดิมและคู่แข่งขนัรายใหม่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เวน้แมแ้ต่ผูผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี ผูรั้บเหมาก่อสร้าง หรือผูจ้าํหน่าย
เช้ือเพลิง ลว้นให้ความสนใจในธุรกิจพลงังานทั้งส้ิน จึงถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและสภาวะ
การแข่งขนัท่ีรุนแรงในภาคธุรกิจพลงังาน ดงันั้นการบริหารตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และการบริหาร
โครงการก่อสร้าง รวมทั้งการกาํหนดมาตรการและแนวทางการลงทุนต่างๆ ท่ีตอ้งคาํนึงถึงการปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งและสามารถแข่งขนัได ้บริษทัฯ จึง
จาํเป็นตอ้งมีการประเมินความเส่ียงและเตรียมความพร้อมในทุกดา้น ทั้งบุคลากร ผูเ้ช่ียวชาญและองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและระดบัในการแข่งขนั บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงโดย
มุ่งเนน้การแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แขง็แกร่งยิง่ข้ึน ควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และมีโอกาสท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตไดอี้ก เพ่ือสร้างการรับรู้รายไดท้นัทีแก่
กลุ่มบริษทัฯ และลดความเส่ียงจากการแข่งขนัในการพฒันาโครงการและความเส่ียงในระหว่างการก่อสร้าง นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดให้สายงานพฒันาธุรกิจ มีหน้าท่ีในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัฯ 
สนใจเขา้ร่วมทุนหรือลงทุน โดยมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจยัความเส่ียงต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการ
พฒันาโครงการ และการดาํ เนินงานในอนาคต เพ่ือใหส้ามารถกาํหนดแนวทางและมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการพฒันาโครงการไปจนถึงขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์

 ความเส่ียงด้านการเงนิ  

ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากและเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นการกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ปัจจยัความเส่ียงดา้นการเงินจึงเป็นปัจจยัความเส่ียง ท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญั
ในการบริหารจดัการอยา่งยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยั ความเส่ียงดา้นความผนัผวนจากอตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของอตัรา 

แลกเปล่ียน และการบริหารจดัการเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้บริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ 

ให้อยูใ่นระดบั ท่ีสามารถแข่งขนัได ้ โดยให้ความสาํคญักบัการพิจารณาแหล่งเงินทุน จากสถาบนัการเงินท่ีมีตน้ทุนตํ่า 

รวมถึงการบริหารจดัการอตัราดอกเบ้ีย แบบคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัในระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือลด ผลกระทบ
จากความผนัผวนของตลาดเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ควบคู่ ไปกบัการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ในการควบคุมและ
บริหารจดัการ ความผนัผวนใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ อีกทั้งการพิจารณาสกุลเงินในการ กูย้มืกบัรายไดท่ี้ไดรั้บใหมี้ความ
สมดุลกนัมากท่ีสุด เพ่ือลดผลกระทบ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ประกอบกบั การบริหารจดัการ
กระแสเงินสดของบริษทัฯ ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการใชเ้งินเพ่ือการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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 ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน 

การเพ่ิมโอกาสในการสร้างการเติบโตใหแ้ก่บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ยอ่มมี
ปัจจยัความเส่ียงหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานท่ีอาจทาํใหไ้ม่บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์
ไว ้เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ความไม่คุน้เคยในความแตกต่างทางสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ ชุมชนและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ดงันั้น เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่ ผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนของบริษทัฯ จะ
เป็นไปตามเป้าหมายบริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการสินทรัพยใ์นภาพรวมของกล่มุ บริษทัฯ และในแต่ละ
ส่วนย่อยของการลงทุน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยการแต่งตั้ งผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจและวฒันธรรมท้องถ่ินเป็นอย่างดี ไปปฏิบัติงานในประเทศนั้ นๆ เพ่ือทาํหน้าท่ีบริหารจัดการ 
วิเคราะห์ และติดตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ท่ีแทจ้ริงและสามารถกาํหนดแนวทาง
บริหารจดัการไดอ้ย่างเหมาะสมและเท่าทนัต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดให้สายงานบริหารสินทรัพยมี์
หน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษัทในเครือ รวมทั้ งวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนกบัเป้าหมายเป็นประจาํทุกเดือน พร้อมทั้งกาํหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ และ
ประเมินผลเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะบริหารกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
จากทุกสายงาน ทาํหน้าท่ีในการกลัน่กรอง ติดตามผลการดาํเนินงาน ทบทวนนโยบายและกาํหนดแนวทางการบริหาร         
กลยทุธ์ในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือลดความเส่ียงจาก
การดาํเนินงานและเพิ่มโอกาสในความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นการกาํหนดแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว เพ่ือมุ่งหวงัในการสร้างการเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์ของบริษทัฯ 

 ความเส่ียงด้านบุคลากร 

ปัจจุบนัธุรกิจพลงังานมีการเติบโตและการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลต่อภาวะการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เฉพาะดา้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการขยายการลงทุนและการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าประสงค์ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯจึงตระหนักและให้ความสําคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
วางแผนดา้นบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก และการธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ การสร้างขวญัและกาํลงัใจ 
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรม สามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจประเภทเดียวกนั นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัในการพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร ผ่านการอบรมจากการดาํเนินงานจริง  
(On-the-Job Training) และนโยบายการหมุนเวียนเปล่ียนหนา้ท่ีการทาํงาน (Job Rotation) เพ่ือใหบุ้คลากรมีศกัยภาพและ
ความรอบรู้เพ่ิมสูงข้ึน มีคุณสมบติัเหมาะสมและตอบสนองกบัความตอ้งการของบริษทัฯ ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ลงทุนและพฒันาโครงการของบริษทัฯ ในอนาคต 

 ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

การลงทุน การพฒันา และการขยายโครงการลงทุนของบริษทัฯให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจส่งผล
กระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ไม่วา่ระดบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่เร่ิมการพฒันาระหวา่งการก่อสร้าง 
และแมก้ระทัง่กระบวนการเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้ากต็าม ดงันั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจและการยอมรับในการดาํเนินงาน
อย่างมืออาชีพ และการปฏิบติัตามพนัธะสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบ
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดในรายงาน Environmental Impact Assessment หรือ EIA ตลอดจนการให้ข่าวสาร ขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เท็จจริงแก่ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเพียงพอและทนักาล ยอ่มเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้ความสําคญัและตระหนกัเป็น
อย่างยิ่งในการท่ีจะธํารงรักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรผ่านการส่ือสารและการดาํเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หรือซีเอสอาร์ ดว้ยการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งการเขา้พบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพราะ
บริษทัฯ ตระหนักเสมอว่า บริษทัฯ คือส่วนเล็กๆ ส่วนหน่ึงของสังคมท่ีพร้อมจะธาํรงและอยู่ร่วมกบัชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีความสุขและยัง่ยืน ผ่านการยอมรับและไดรั้บความเช่ือมัน่ ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และสร้างมูลค่าต่อ
สังคมโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

 ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

จากสภาวะการณ์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสภาวะแวดลอ้มของสังคมโดยรวมท่ีมีผลจากการดาํเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 
จึงทาํให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศให้ความสําคญัและเขม้งวดในการออกกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือช่วยควบคุม ติดตาม 
ป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดงันั้นเพ่ือลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงเหล่านั้น ใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุดหรือในระดบั
ท่ียอมรับได ้ขณะเดียวกนัอาจเป็นการสร้างโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ ทั้งสร้างการ
เติบโตและเพิ่มระดบัผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาวการพิจารณาลงทุนหรือขยายกิจการของกลุ่มบริษทัฯ จึง
จาํเป็นตอ้งศึกษาพิจารณาทาํความเขา้ใจกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้บริษทัฯปฎิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานทั้ งด้านธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างครบถว้น ตลอดจนการให้ความสําคญัและการกาํหนดมาตรการในการติดตามการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯสามารถเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับ
และหลีกเล่ียงความเส่ียงจากผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปรับเปล่ียนกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เท่าทนัเหตุการณ์ 

บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่และตระหนกัในความสาํคญัของการบริหารจดัการความเส่ียงในทุกมิติ เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจ
เป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายการเติบโตสู่บริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก โดยการประกอบธุรกิจภายใตก้ารดาํเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1  ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 

1)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง  จาํกดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)           

ณ 31 ธ.ค. 57 

1.    ทีด่นิ 295.99  

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 284.51  

3. ยานพาหนะ     3.78  

4. ครุภัณฑ์   

        4.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  158.12  

        4.2  อุปกรณ์สาํนกังาน  13.34  

        4.3  ระบบส่ือสาร  0.15  

        4.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 41.47  

        4.5  อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้าฟลงังานลม   2.67  

รวม 800.03  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด 

2.ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 305.39 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        

    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 จาํนวน 305.39 ลา้นบาท 
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2)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จาํกดั  
 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 57 

1. ทีด่ิน  ประกอบดว้ย  

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

    1.2  ท่ีดิน   สถานีสูบนํ้า เน้ือท่ีรวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 3.74  

    1.3  ท่ีดิน   ท่าเทียบเรือ เน้ือท่ีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

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

    1.5 ท่ีดินทาง  หนองนํ้า ลาํรางสาธารณะเน้ือท่ีรวม 19 ไร่  2 งาน 81.6 ตารางวา 22.22  

    1.6 ท่ีดินสถานีรับนํ้ามนัเตาเพชรเกษม เน้ือท่ีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  

    1.7 ท่ีดิน  โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี เน้ือท่ีรวม 335 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา 88.49  

2.  โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

      2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 264.07  
 

      2.2  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี 87.72  

      2.3  ส่ิงอาํนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั  195.59  
 

      2.4  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 24.12  
 

3.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างอืน่ๆ   

3.1  อาคารและส่ิงปลกูสร้าง    15.91  
 

3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 5.40  
 

3.3 ส่ิงอาํนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 6.83  

4.  ยานพาหนะ 1.24  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 57 

5.  ครุภัณฑ์  

5.2  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2.72  
 

5.3  อุปกรณ์สาํนกังาน 21.46  

5.4  อุปกรณ์ระบบติดต่อส่ือสาร 0.92  
 

5.5  คอมพิวเตอร์และ Network 6.78  

6.  เคร่ืองจักรระหว่างตดิตั้ง 5.75  

รวม 1,478.96  

หมายเหตุ    สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  
 
3)  บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 57 

1.    ทีด่นิ 21.45  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมอืในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิต

นํ้ามนัดิบ 

89.55  

2.2 อุปกรณ์ส่ือสารในโรงไฟฟ้า 0.28  

2.3 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือประจาํโรงไฟฟ้า 0.03  

3. ครุภัณฑ์   

3.1 อุปกรณ์สาํนกังาน 0.02  

3.2 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.30  

3.3 คอมพิวเตอร์และ Network 0.02  

รวม 111.65  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
2. ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 12.69 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        
  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 จาํนวน 12.69 ลา้นบาท 
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4)  บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)         

ณ 31 ธ.ค. 57 
1. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  4.96 

        1.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 1.20 

        1.3  ระบบส่ือสาร 0.04 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.55 

2. ยานพาหนะ 0.25 

3. งานระหว่างก่อสร้าง 0.36 

รวม 7.36 

หมายเหตุ   สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ทั้งหมด 

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

ณ 31 ธ.ค. 57 
1.    ทีด่นิ 219.51  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมอืในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้า 3,326.12  

2.2 อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า 8,375.62  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 159.57  

4.    ครุภัณฑ์   

          4.1 คอมพิวเตอร์และ Network 1.37  

รวม 12,082.19  

หมายเหตุ  1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย มีการจดจาํนองท่ีดิน 
อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจาํนาํอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2,688.53 ลา้น
บาท) เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอืน่ๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 
ประเภทกิจการ 

ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 ถือหุน้ 45% ในบริษทั อยธุยา เพาเวอร์  
จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร  
จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์         
โคเจนเนอรเรชัน่  จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการ 
ท่ีควบคุมร่วมกนั 

 ถือหุน้ 35% ในบริษทั ราชบุรี โคเจน
เนอรเรชัน่  จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการ            
ท่ีควบคุมร่วมกนั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

21,900.00 99.99 % 21,900.00 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

 ถือหุน้ 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั  

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ต้า จาํกัด 
ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช3) จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช4) จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช7) จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลา ไบโอแมส 
จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ประเภทพลงังานทดแทน

และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

640.00 99.99 % 640.00 
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ช่ือบริษัท 
ประเภทกิจการ 

ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั (ต่อ) 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลา ไบโอ      
ฟเูอล จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

 ถือหุน้ 60% ในบริษทั โอเวอร์ซี กรีน 
เอนเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนั 

    

4. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ดาํเนินงานดา้นเดินเคร่ือง

และบาํรุงรักษา รวมทั้ง

ลงทุนและดาํเนินการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ

ลงทุนใน สปป.ลาว 

2.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 

5. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 ถือหุน้ 100% ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์
เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั  อาร์
เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั ถือหุน้ 100% ในบริษทั 
อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถือหุน้ 
80% ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ในต่างประเทศ 

7,000.00 99.99 % 7,000.00 

6. บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จาํกดั บริการเดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

รวม 30,040.56 
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กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม                     หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี 

จาํกดั (ถือหุน้ 33.33% ในบริษทัไฟฟ้า

นํ้างึม 2 จาํกดั-กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั) 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจ

ผลิตฟ้าใน สปป.ลาว 

6,606.75 33.33% 2,202.25 

2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค 

เซอร์วสิ จาํกดั 

ใหบ้ริการงาน

เดินเคร่ืองและ

บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

20.00 50.00% 10.00 

3. บริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 0.05 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

37.50% 0.63 
 

4. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั  ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 76.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

40.00% 983.12 

 

5. บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 3 จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 0.30 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 0.45 

6. บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

50.00% 15.45 

7. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย   

    จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 306.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 675.32 

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

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

รวม 4,651.82 
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เงนิลงทุนอืน่ๆ                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

1. บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วิส 

    จาํกดั 

ใหบ้ริการงานซ่อม

อุปกรณ์เคร่ืองกงัหนั

ก๊าซของระบบผลิต

ไฟฟ้า 

623.00 10.00 % 62.30 

รวม 62.30 
 

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

5. ข้อพพิากทางกฏหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายจากการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยนอกจากคดีขอ้พิพาท 
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวถึงในส่วนน้ีแลว้ ไม่มีคดีท่ีบริษทัฯ เป็นคู่ความท่ีเขา้ลกัษณะคดีท่ีถูกฟ้องเป็นจาํเลยท่ีมีทุนทรัพยเ์กิน
กวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้อีกทั้งบริษทัฯ ไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั แต่ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบเป็นตวัเลขได ้หรือคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษทัฯ 

1. บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดี โดยโจทก์กล่าวหาว่าบริษทัฯกระทาํผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบ
กิจการเพ่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้า โดยใชสิ้ทธิไม่สุจริตท่ีจะไม่ยื่นขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้าซ่ึงทาํให้โจทก์
เสียหายและขาดประโยชน์จากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูล โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ จ่ายค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 825 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือมัน่ในการดาํเนินการของบริษทัฯ วา่ไม่มีการกระทาํใดตามขอ้กล่าวหาดงัท่ีโจทก์
ฟ้องและมีความมัน่ใจอยา่งสูงในขอ้ต่อสู้ท่ีดีของบริษทัฯ ทั้งในประเดน็ขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ได้
บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวในงบการเงิน โดยคดียงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน้ 

2. บริษทัฯ ถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วม (จาํเลยท่ี 3) ร่วมกบับริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั (จาํเลยท่ี 1) ในคดีพิพาทกรณี
โจทกไ์ม่ไดรั้บความเป็นธรรมในงานประมูลงานเพ่ือประกอบการเหมืองหาบขนาดใหญ่ (Mining Services) ใน สปป.ลาว 
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ซ่ึงโจทกไ์ดย้ืน่ประมูลงานกบับริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่
ในระหวา่งการรอการวินิจฉยัของประธานศาลฎีกาในเร่ืองเขตอาํนาจศาลท่ีจะมีอาํนาจพิจารณาคดีน้ี 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

ช่ือหลกัทรัพย์ : RATCH  

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

โทรศัพท์  : 0 2794 9999    

โทรสาร  : 0 2794 9998 

เวบ็ไซต์  :  www.ratch.co.th 

อเีมล์  : contactinfo@ratch.co.th 

ทะเบียนเลขที่  : 0107543000031 

ประเภทธุรกจิ  : ลงทุน พฒันา และดาํเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

ก่อตั้งบริษัทฯ  : 7 มีนาคม 2543 

จดทะเบียนหลกัทรัพย์ : 13 ตุลาคม 2543 

เร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพย์ : 2 พฤศจิกายน 2543 

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

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท 

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก                                           
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0 2229 2888  

โทรสาร   0 2654 5427 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

เลขท่ี 95 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์0 2677 2000  

โทรสาร   0 2677 2222 
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ทีป่รึกษากฎหมาย  :  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั 

เลขท่ี 990 อาคารอบัดุลราฮิม เพลส ชั้น 25 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0 2636 2000 

โทรสาร   0 2636 2111 

:  บริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

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

โทรศพัท ์0 2305 8000 

โทรสาร   0 2305 8010 

เลขานุการบริษัท  :  นายนวพล ดษิเสถียร 

อีเมล CS@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9530 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9530 

ฝ่ายองค์กรสัมพนัธ์  :  นางจารุสุดา บุญเกดิ 

อีเมล PR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9940 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9940 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  :  นายพรชัย จํานงค์เดช 

อีเมล internalaudit@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9520 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9520 

ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์  :  นางสาวอนันดา มุทติาเจริญ 

อีเมล IR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9841   

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9841 
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 สถานะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

1. บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 6,578.12 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

1.1 โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และเงินลงทุนอ่ืน จาํนวน 15 แห่ง รวม 5,565.75 เมกะวตัต ์

1.2 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา จาํนวน 7 แห่ง รวม 1,012.37 เมกะวตัต ์

2. บริษทัฯ ประกอบดว้ย 

 2.1 บริษทัยอ่ย จาํนวน 12 บริษทั 

 2.2 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม จาํนวน 22 บริษทั 

 2.3 เงินลงทุนอ่ืนๆ จาํนวน 11 บริษทั  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 

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

7.2  หุ้นกู้ของบริษัทย่อย 

1.  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (บริษทัยอ่ยหลกั) ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูช้นิด
ระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 13 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 13,286,000,000 บาท 
โดยหุน้กูด้งักล่าวไดค้รบกาํหนดไถ่ถอนมาตั้งแต่ปี 2555 มูลค่ารวม 7,603,200,000 บาท และครบกาํหนดไถ่ถอนระหวา่ง
ปี 2557 มูลค่ารวม 4,961,400,000 บาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 1 ชุด 
มูลค่ารวม 721,400,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  4  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 721,400,000  บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 721,400   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 31  มีนาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 31  มีนาคม 2558 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.940 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายนของทุก

ปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ

ชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
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จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 721,400   หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 721,400,000  บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : AA (ทริสเรทต้ิง) 

 

2.  เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย
ทางอ้อม)ได้ดาํเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินเยน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ให้กับนักลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 
15,000,000,000 เยน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ :   15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม 2569 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.720 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินเยน ในวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยจะเร่ิมชาํระ

งวดแรกในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบ

กาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : BBB (Standard & Poor’s ) 
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3.  เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย
ทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 
300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู ้ค ํ้ าประกันหุ้นกู้ทั้ งจํานวน                      
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 2 พฤษภาคม 2557 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 2 พฤษภาคม 2562 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ          

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้   

โดยจะเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2557 และชาํระดอกเบ้ียงวด

สุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : BBB (Standard & Poor’s ), Baa2 (Moody's) 
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7.3  ผู้ถือหุ้น 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

กาํไร เงนิปันผลจ่าย 

ประจําปี สําหรับปี 
(ล้านบาท) 

หลงัหักสํารองตาม
กฎหมาย 

(ล้านบาท)  1 

จํานวนเงนิ     
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ  

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

 
หมายเหตุ 
1   บริษทัฯ จะตอ้งหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 

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

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่และกาํหนดให้นาํมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือปฏิบติั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

3 เป็นระเบียบวาระเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557) ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 1.10 
บาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 

 สําหรับบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยหลกั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบับริษทัฯ ในอตัรา 
ร้อยละ 100 ของกาํไรหลงัจากหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินทุนสาํรองอ่ืนๆ  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไม่เกินกวา่ 15 คน มีกรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหารไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดและอยา่งนอ้ย 3 คน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดและประธานกรรมการและกรรมการผจู ้ด ัการใหญเ◌่ ลือกตั้งจากกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและตรวจสอบการบริหารและ
ดาํเนินงาน การถ่วงดุลอาํนาจ รวมทั้งใหก้ารปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้

กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้เฉพาะทางได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นตน้ มีประสบการณ์ในการทาํงาน ทกัษะ ความเช่ียวชาญและอายุ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกาํหนดทิศทางและนโยบาย การกาํกบัดูแลการบริหารและ
ดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งการให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีทาํการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและในแนวกวา้งครอบคลุมปัจจยั
กระทบอยา่งรอบดา้น ทั้งน้ีกรรมการทุกคนไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํ
โดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

คณุสมบัติของกรรมการ 

กรรมการบริษทัฯ ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็น
บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิด
เก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ
ของหน่วยงานอ่ืนไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน มีคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษทัฯกาํหนด ตอ้งอุทิศเวลา
อยา่งเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยถือเป็นหนา้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
การประชุมของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

ในช่วงเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 3 
แห่ง และกรรมการตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆในบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ่ื้น 

การแต่งต้ังและวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

กรรมการไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งคณะกรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระและกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ใหม่ได ้ในกรณีที่กรรมการพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
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เลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได  ้โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นนตาํแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทน กรรมการอยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ีกรรมการ
อิสระจะอยูใ่นตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปีและมีคุณสมบติัต่างๆ ซ่ึงไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี
กฎหมายกาํหนด 

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและแมว้่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อ
หุ ้นรายใหญ่ คือ  กฟผ .  ซ่ึงถือหุ ้นร้อยละ  45 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของบริษทัฯแต่คณะกรรมการของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมดจาํนวน 15 คน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนมากกว่าหน่ึงในสาม
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมัน่ใจไดว้่ากรรมการไดม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะตวัแทนผูถ้ือหุ้น มีการ
ถ่วงดุลและสอบทานท่ีเหมาะสมประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระไม่ครอบงาํหรือช้ีนาํ
ความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดมี้โอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เต็มท่ีโดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ไดม้ติท่ีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร มี
การแบ่งแยกตาํแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลอาํนาจท่ีเหมาะสม 
ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั และมีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดย
ประธานกรรมการเป็นผูน้ําและมีส่วนสําคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทัฯ อันเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการฯ ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร เป็นผูน้าํประชุมคณะกรรมการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่ง
เป็นอิสระ ใหก้ารสนบัสนุนและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่งสมํ่าเสมอ 
โดยไม่กา้วก่ายในงานประจาํอนัเป็นภาระความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการท่ี
เป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทัฯ เป็นเจา้หน้าท่ีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัรายละเอียดใน
หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน   

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้เสนอแนะของ ตลท.ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 

สําหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดเป็นระเบียบบริษทัฯ ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษทัจดทะเบียนรวมกนัแลว้ไม่เกิน 5 หน่วยงาน ทั้งน้ีไม่นับรวมบริษทัย่อย บริษทัใน
เครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทัฯ สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ สร้างความสัมพนัธ์ และเครือข่ายพนัธมิตรธุรกิจกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษทัฯ อยา่งไรกต็ามนายพงษดิ์ษฐ พจนา กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ ส่วนกรรมการและ
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ผูบ้ริหารรายอ่ืนของบริษทัฯ นั้น คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ โดยสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถและภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

8.2  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีอาํนาจกระทาํการใดๆ ตามท่ีระบุไวไ้น
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว มีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และพึงหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ขององคก์ รโดยรวม โดยไม่จาํกดัอยู่แต่ฉพาะผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือรายใด ทั้ งน้ี หน้าท่ีและความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
การติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและประมาณการอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรวมถึงการแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงการประเมินผลการปฏิบติังานโดย
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนัไวท่ี้เช่ือมโยงกบัค่าตอบแทนของบริษทัฯ การดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ของการ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเนน้เร่ืองระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและพอเพียง การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯและสาธารณชน โดยจดัให้มี
ระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการจดัตั้งและกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ ซ่ึงกาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเป็นประจาํทุกปี (บริษทั
ฯ กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

8.3  คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 15 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 
มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย และไดผ้่านการสรรหาและคดัเลือกเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร ดงัน้ี 

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ  

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

2.  เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายทรงภพ พลจนัทร์  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. พลตาํรวจโท ถาวร จนัทร์ยิม้  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.  นายสาธิต รังคสิริ  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
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6. นายชวลิต พิชาลยั  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา   

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายพนูสุข โตชนาการ  

กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

9. นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ  

กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

10. นายสุวทิ คงแสงภกัด์ิ  

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

11. นายรัมย ์เหราบตัย ์  

กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

12. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์  

กรรมการ 

13. นายชวน ศิรินนัทพ์ร  

กรรมการ 

14. นายวฑูิรย ์กลุเจริญวรัิตน์  

กรรมการ 

15. นายพงษดิ์ษฐ พจนา  

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2556 คณะกรรมการบริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยหลัก 
ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 9 คน ดงัน้ี 

1. นายพงษดิ์ษฐ  พจนา  ประธานกรรมการ 

2. นางศิริพร เหลืองนวล  กรรมการ 

3. นายอาํนวย ทองสถิตย ์ กรรมการ 

4. นายกรศิษฏ ์ภคัโชตานนท ์ กรรมการ 

5. นายสุธน บุญประสงค ์ กรรมการ 
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6. นายชุมพล ฐิตยารักษ ์  กรรมการ 

7. นายอธิปัตย ์บาํรุง  กรรมการ 

8. นายธีรวทิย ์จารุวฒัน์  กรรมการ 

9. นายสมนึก จินดาทรัพย ์ กรรมการ 

 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงไดผ้่านการ
สรรหาและคดัเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของฝ่าย
บริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 

‐ หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ  บริษทัฯ ให้ความสําคญัอย่างมากกบัความเป็น
อิสระในการตดัสินใจของกรรมการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ทาํหนา้ท่ีใน 
การนาํ การสังเกตการณ์ปฏิบติังาน ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ด 

‐ กาํหนดการประชุม การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ 
ไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการล่วงหนา้ทั้งปี และแจง้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
กาํหนดการดงักล่าว สาํหรับปี 2557คณะกรรมการฯ กาํหนดใหมี้การประชุมเวลา 16.00 น. ของทุกวนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน 

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุมเพ่ือให้แน่ใจว่าเร่ืองสําคญัไดถู้กนาํเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และแจง้ให้กรรมการทราบล่วงหน้าพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนด อยา่งไรกต็ามกรรมการมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบ
วาระการประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหน้า 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการฯ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินใน
เหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองพิจารณาหรือแจง้เพ่ือทราบ
ในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ไดใ้นระหวา่งการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมได้ดังกล่าวมีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษทัฯ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) 

ระเบียบวาระการประชุมกาํหนดเป็นหมวดหมู่และดาํเนินการประชุมตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ 
เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
และเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้ งกาํหนดเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจาํในแต่ละช่วงเวลาเช่น 
ระเบียบวาระประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดการรายงาน การ
วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือนและรายงานความกา้วหนา้ของโครงการท่ีบริษทัฯเขา้ลงทุนท่ีกาํหนดเป็นรายงาน
เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
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หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจดัส่งให้กรรมการแต่ละคน
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุมและกรรมการสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และสํานักงานเลขานุการบริษทัได ้และสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย
สามารถสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผา่นทางเลขานุการคณะกรรมการชุด
ยอ่ยแต่ละคณะ 

 บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม    

-   ประธานกรรมการ เป็นผูน้าํประชุม จดัสรรเวลาให้กรรมการไดอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อยา่งเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทัว่ถึง ส่งเสริมและกระตุน้ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งรอบดา้นและทัว่ถึงและสรุปมติท่ีประชุม 

-   กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํเสนอ และขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี
เก่ียวขอ้งและจาํเป็นอ่ืนๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรคโ์ดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและ
ปัจจยัเส่ียงต่อบริษทัฯ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกดา้นอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหไ้ดม้ติจากท่ีประชุม อุทิศเวลา
และความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีใหก้บัการปฏิบติังานตามบทบาทกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

-   ฝ่ายบริหาร ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และนาํเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการมี
เวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลไดล่้วงหน้าอยา่งเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการฯ
และให้ข้อมูลหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมีการซักถามในท่ีประชุม คณะกรรมการฯ ได้
กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงานเขา้ร่วมประชุมรวมทั้งเชิญผูบ้ริหารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงในรายละเอียดเฉพาะเร่ือง 

-   บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคิดเห็น บริษทัฯ จดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกสาํหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอบรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ และคาํนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ 
ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉล่ียคร้ังละประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงถึง 2 ชัว่โมง 

-   การดาํเนินการประชุม โดยทัว่ไปในการพิจารณา เร่ืองแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอความ
เป็นมาหลกัการและเหตุผล ความจาํเป็น คาํช้ีแจง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประกอบการตดัสินใจและ
ขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร หลงัจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาท่ีประชุมอภิปรายประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งจนครบถว้นและทัว่ถึง มีการกระตุน้ให้กรรมการทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถามประเดน็สาํคญั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมก่อนทาํการตดัสินใจเป็นมติท่ีประชุม 

-   คณะกรรมการฯ มีหลกัการท่ีจะใหมี้การนาํเสนอเร่ืองเพ่ือขอสัตยาบนัใหน้อ้ยท่ีสุด เวน้แต่กรณีเป็น
นโยบายท่ีเร่งด่วน และกรณีท่ีอาจทาํให้บริษทัฯเสียประโยชน์ ซ่ึงฝ่ายบริหารจะเขา้พบเพ่ือช้ีแจง
และหารือกบัประธานกรรมการและกรรมการอยา่งไม่เป็นทางการ เพ่ือตดัสินใจดาํเนินการก่อนจะ
นาํเสนอขอรับสัตยาบนัจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯในภายหลงั 
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-   กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น (อา้งอิงการมีส่วนได้
เสียจากรายงานท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน และผูท่ี้เก่ียวข้องไวท่ี้
เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเ ร่ืองดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการฯ มาโดยตลอด 

-   การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั มีการพิจารณาความจาํเป็นและ
ความสมเหตุสมผลเปรียบเทียบไดก้บัการเขา้ทาํรายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป และให้
ความสําคัญกับขั้นตอนการดาํเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
ขอ้กาํหนด 

-   เลขานุการบริษัท ไดใ้หค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัของ
คณะกรรมการฯ และบริษทัฯ สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายบริษัท
มหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพย ์การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 การจัดทาํและจัดเกบ็รายงานการประชุม 

-   สาํนักงานเลขานุการบริษัท ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ใหรั้บผิดชอบการจดบนัทึก จดัทาํ
และเกบ็รักษารายงานการประชุมคณะกรรมการฯและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

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

-  การถ่ายทอดมติท่ีประชุม กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดแ้จ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบ และ/หรือดาํเนินการ และมีการติดตามการ
ปฏิบติัต่อคณะกรรมการฯ 

 การประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
และคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งข้ึน มีการประชุมเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี  
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คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

‐ คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมจาํนวน 13 คร้ังและในการประชุมคร้ังท่ี 13 มีการประชุม
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารก่อนเร่ิมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทั้งคณะ 

‐ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจาํนวน 6 คร้ังและในการประชุมคร้ังท่ี 6 มีการประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารในช่วงทา้ยของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

‐  คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน มีการประชุมจาํนวน 6 คร้ัง 
‐  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจาํนวน 9 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมจาํนวน 5 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมมีการประชุมจาํนวน 1 คร้ัง 
‐  

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด 
- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 12 คร้ัง  

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีกรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมทุกคร้ัง เวน้
แต่มีภารกิจสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสามารถแจง้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมได ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
แต่งตั้งข้ึนในปี 2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีแต่งตั้งข้ึนในปี 2557                 

 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ท่ีแต่งตั้งข้ึนในปี 2557 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

1 นายพงษดิ์ษฐ พจนา 9/9 
2 นางศิริพร  เหลืองนวล 9/9 
3 นายอาํนวย  ทองสถิตย ์ 9/9 
4 นายชุมพล  ฐิตยารักษ ์ 9/9 
5 นายอธิปัตย ์  บาํรุง 9/9 
6 นายธีรวทิย ์  จารุวฒัน์ 8/9 
7 นายสุธน บุญประสงค ์ 9/9 
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กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

8 นายกรศิษฏ ์ ภคัโชตานนท ์ 7/9 
9 นายสมนึก จินดาทรัพย ์  9/9 
10 นายสุทศัน์  ปัทมสิริวฒัน์ 2/4 

หมายเหตุ   
(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม   
(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนคร้ังคร้ังท่ีมีการประชุมในช่วงท่ีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง 
(3)    การประชุมคร้ังท่ี 1/2557 ถึง คร้ังท่ี 4/2557 บริษทัฯ มีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่งจาํนวน 10 ท่าน 
(4)    การประชุมคร้ังท่ี 5/2557 ถึง คร้ังท่ี 9/2557 บริษทัฯ มีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง จาํนวน 9 ท่าน 
(5)    นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากลาออกตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

 

8.4 โครงสร้างฝ่ายบริหาร  และโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ไวแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน 
กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการฯ มีอาํนาจหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีฝ่าย
บริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีในการนาํนโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการฯ 

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

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจในการอนุมติัการจดัซ้ือจดั
จา้งในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 30 ลา้นบาทในขณะท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินคร้ังละเกินกวา่ 30 ลา้นบาทใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติั
ของคณะกรรมการบริษทัฯ และสําหรับอาํนาจในการอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการบริษทัฯได้
กาํหนดอาํนาจอนุมติัไวเ้ป็น 3 ระดบั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินคร้ังละ
ไม่เกิน 300,000 บาทประธานกรรมการมีอาํนาจอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 500,000 บาท 
และวงเงินท่ีเกินกวา่นั้นกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 
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กรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วา่ง
ลง คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดให ้นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 นายเกรียงฤทธ์ิ เจีย
จนัทร์พงษ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 นายสมนึก จินดาทรัพย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
และนายวฒิุชยั ตนักุรานนัท ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน เป็นผูรั้กษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามลาํดบั โดย
ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริษทัฯ 

การบริหารงานของบริษทัฯ แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ยสายงานพฒันาธุรกิจ 1 สายงานพฒันาธุรกิจ 2 
สายงานบริหารสินทรัพยส์ายงานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร โดยสายงานพฒันาธุรกิจ 1 สายงานพฒันาธุรกิจ 2 สาย
งานบริหารสินทรัพย ์และสายงานการเงินมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าสายงานส่วนสายงาน
บริหารองคก์ร มีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน และมีหน่วยงานท่ีสังกดักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสาํนกังานเลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 ผูบ้ริหารของบริษทั ฯ ประกอบดว้ย 

1. นายพงษดิ์ษฐ พจนา   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 

3. นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

5. นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

6. นายประยทุธ ธงสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 

7. นางสุนี รัชตมุทธา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

8. นายสมหมาย ภษูณชาคร  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี 

9. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

10. นางนิสาลกัษณ์ มุ่งพาลชล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี 

11. นางสุพตัรา ทองกาญจน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประกอบดว้ย 

1. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายณฐัพร ศรีสิงห์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ 

3. นายสมบูรณ์ โฆษิตวานิช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 

4. นายพยตั ชินวไิล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต  
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โครงสร้างการจัดการ 

 
8.5  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีส่วนงาน
เลขานุการคณะกรรมการในสังกดัสาํนกังานเลขานุการบริษทั รับผิดชอบงานประชุม งานอาํนวยการและการประสานงาน
กิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

เลขานุการบริษทั 

เพ่ือส่งเสริมคณะกรรมการบริษทัฯ ในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้กาํหนดขอ้บงัคบับริษทัฯ ระเบียบบริษทัฯ 
นโยบายบริษทัฯ ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้กาํหนด
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวนัท่ี 23 
มิถุนายน 2551 ไดแ้ต่งตั้ง “เลขานุการบริษทั” โดยใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้กาํหนดแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้ดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การดาํเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ การ
ประชุมผูถื้อหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การประชุมและการดาํเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ การประสานงานให้มีการปฏิบติั
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ตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น การดูแลเปิดเผย
ขอ้มูล การรายงานสารสนเทศ และการจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ รวมถึงการจดัทาํ และเก็บรักษา
เอกสารสําคญัต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมและรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจาํปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร เป็น
ตน้ 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ีส่งเสริม
การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั 
(Compliance) ผ่านทางหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ส่วนกาํกบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์
สังกดัสาํนกังานเลขานุการบริษทั 

ในปี 2557 นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั จนถึงวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2557 และเน่ืองจากไดรั้บมอบหมายภารกิจอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ งนายนวพล          
ดิษเสถียร ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายกฎหมาย ใหท้าํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั (แทนนางบุญทิวา ด่านศมสถิต)อีกหนา้ท่ีหน่ึง 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบนั 

8.6  ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร  

เพ่ือให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ รวมทั้ งดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถทกัษะ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่ม
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ของกลุ่มบริษทัฯ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีหลกัเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการท่ีชดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตาม
สภาวะท่ีเป็นปัจจุบันท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับ
เป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯตามระดบัความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้
กบัมาตรฐานหรือระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวนบัตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  

ตอ้งผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้จึงเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี 

ปัจจุบนักรรมการไดรั้บค่าตอบแทน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

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

2. ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีจ่ายคงท่ีร้อยละ 75 และส่วนท่ีจ่ายเม่ือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย 
กาํหนดให้จ่ายเป็นรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ปัจจุบนัอตัราค่าตอบแทนประจาํท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นดงัน้ี 
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และ
กรรมการไดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท 
และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาท ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดยอ่ยมีจาํนวน 5 คณะ อนัไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  

 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาท และ
กรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาท 

 ค่าตอบแทนประจาํสําหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 30,000 บาท 
และกรรมการไดรั้บในอตัรา 24,000 บาท ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดย่อยมีจาํนวน 1 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนัสใน
ฐานะกรรมการผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนสัในฐานะกรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการฯ กาํหนดดังกล่าวแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาและ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนตามเกณฑ์ประเมินผลงานท่ีไดต้กลงร่วมกนัไว้
ล่วงหน้าแต่ละปีก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้ งน้ี ในระหว่างการประชุมพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในการพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั
กาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการประเมินและประธานกรรมการแจง้ผลการพิจารณาให้กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย:ล้านบาท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประจําปี 2557 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 5 32.44 

โบนัส 5 20.64 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 5 2.31 

รวม 5 55.39 

หมายเหตุ  ผูบ้ริหารบริษทัฯ มีจาํนวน 5 คน 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ประจําปี 2557 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 190 193.66 

โบนัส 190 100.50 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 190 15.29 

อืน่ๆ (ถ้าม)ี - - 

รวม 190 309.45 

หมายเหตุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ มีพนกังานทั้งหมดจาํนวน 195 คน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ 1 จาํนวน  41  คน  สาย
งานพฒันาธุรกิจ 2 จาํนวน 20 คน สายงานบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 29 คน  สายงานการเงิน จาํนวน 37 คน  สายงานบริหารองคก์ร 
จาํนวน  45  คน และอ่ืนๆ จาํนวน 23 คน 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2557 
หน่วย:บาท 

กรรมการ เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการปี 2556/1 รวม 
นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 140,000.00 227,260.27 367,260.27 
นายทรงภพ พลจนัทร์   0.00 185,643.84 185,643.84 
นางศิริพร เหลืองนวล 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายอาํนวย                ทองสถิตย ์ 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายนที ทบัมณี 0.00 185,643.84 185,643.84 
นายธนากร พลูทว ี 0.00 880,000.00 880,000.00 
นายเกษมสันต ์ จิณณวาโส 0.00 185,643.84 185,643.84 
นายพิษณุ ทองวรีะกลุ 0.00 50,630.14 50,630.14 
นายสุธน บุญประสงค ์ 384,000.00 0.00 384,000.00 
นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ์/2 0.00 185,643.84 185,643.84 
นายมงคล สกลุแกว้ 0.00 733,333.33 733,333.33 
นายชุมพล ฐิตยารักษ ์ 384,000.00 694,356.16 1,078,356.16 
นายอธิปัตย ์ บาํรุง 384,000.00 694,356.16 1,078,356.16 
นายธีรวทิย ์ จารุวฒัน์ 376,000.00 694,356.16 1,070,356.16 
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง/2 0.00 368,876.71 368,876.71 
นายสมนึก จินดาทรัพย์/2 0.00 694,356.16 694,356.16 
นายพงษดิ์ษฐ  พจนา/2 0.00 0.00 0.00 
นายกรศิษฏ ์ ภคัโชตานนท ์ 376,000.00 0.00 376,000.00 

รวม 2,796,000.00 7,590,100.45 10,386,100.45 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2556 ซ่ึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2557 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 
 /2  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2557 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ 8 2.796 

โบนัสปี 2556 15 7.590 

รวม  10.386 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2557 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 4 7.512 

โบนัส 4 11.659 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 4 0.676 

รวม 4 19.847 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2557 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 59 27.340 

โบนัส 59 13.178 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 59 2.360 

อืน่ๆ  (ถ้าม)ี - - 

รวม 59 42.878 

 

หมายเหตุ  /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีจาํนวนทั้งส้ิน 10 คน ในระหว่างปีมีกรรมการพน้จากตาํแหน่งและเขา้รับ
ตาํแหน่งใหม่จาํนวน 4 คน กรรมการลาออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทน
ประจาํสาํหรับกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 /2 กรรมการ จาํนวน 1 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ย จึงไม่ไดรั้บโบนสัจาก
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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บริษัท ราชบุรีแก๊ส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด บริษัท ราชบุรี
พลงังาน จํากดั บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากดั และบริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเหล่าน้ีไดรั้บแต่งตั้งจากผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี        
โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และไม่ไดรั้บค่าตอบแทน   

8.7  บุคลากร  

 จํานวนพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง มีพนกังานและลกูจา้งทั้งส้ิน 195 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1.  สายงานพฒันาธุรกิจ 1 จาํนวน 41 คน 

1.2.  สายงานพฒันาธุรกิจ 2 จาํนวน 20 คน 

1.3.  สายงานบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 29 คน 

1.4.  สายงานการเงิน จาํนวน 37 คน 

1.5. สายงานบริหารองคก์ร จาํนวน 45 คน 

1.6. อ่ืนๆ จาํนวน 23 คน 

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีพนกังานและลกูจา้งทั้งส้ิน 62 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

2.1. กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 7 คน 

2.2. กลุ่มงานบริษทั จาํนวน 4 คน 

2.3. กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม 19 คน 

2.4. กลุ่มงานบริการ จาํนวน 14 คน 

2.5. กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 5 คน 

2.6. อืนๆ จาํนวน 13 คน 

ลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บผลตอบแทนจากการทาํงานอยา่งเป็นธรรม  บริษทัฯไดก้าํหนดผลตอบแทนพนกังาน
เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1) จ่ายเป็นเงินเดือนประจําตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
ตลาดแรงงาน ประสบการณ์ และคุณวฒิุ เป็นสาํคญั 

2) จ่ายเป็นสวสัดิการช่วยเหลือเฉพาะพนกังานหรือช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว เช่น กองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ การประกนัสุขภาพ การประกนัชีวติ การประกนัอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพประจาํปี  ค่าทนัตกรรม เงินช่วยเหลือใน
การคลอดบุตร  เงินช่วยเหลือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั เงินช่วยเหลือกรณีจาํเป็น และประกนัสังคม 
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3) สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจําปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ   ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ปฏิบติังาน การข้ึนเงินเดือน/ค่าจา้ง และโบนสั เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนรวมประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 417.59  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  67.97  

บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 2.37  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 15.88  

บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั 9.13  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   115.55  

รวม 628.49  

8.8  การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ปัจจยัอนัสาํคญัท่ีจะผลกัดนัให้บริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงคต์ามวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีตั้งไว ้คือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถมีทกัษะ ประสบการณ์ และมีทศันคติท่ีดี บริษทัฯ จึงแสวงหาและธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
โดยใชร้ะบบการสรรหาท่ีหลากหลายมีกระบวนการคดัเลือกท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนบัสนุนส่งเสริมและ
พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะความรู้ความสามารถ เสริมสร้างวฒันธรรมในการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่
คณะช่วยเหลือเก้ือกลูกนั และส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้มาโดยตลอดคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน จดั
ให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี มีอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงานโดยคาํนึงถึงมาตรฐานสากล นอกจากน้ี
ตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัในเร่ืองของการดูแลพนกังานท่ีไป
ปฏิบติังานในต่างประเทศ พนกังานทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศและการเช่ือมวฒันธรรมระหว่างกนัอีกดว้ย โดยในปี 2557 
บริษทัฯมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. การปรับโครงสร้างองคก์ร 

เพ่ือตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงจะขยายการลงทุนในธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทุน
ในต่างประเทศใหเ้พ่ิมมากข้ึนและไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมมูลค่ารวมของทั้งบริษทัตามราคาตลาด (Enterprise Value) ใหเ้ป็น 
282,000 ลา้นบาท ในปี 2566 และเพ่ิมกาํลงัการผลิตเป็น 9,700 เมกะวตัต ์ภายในปีเดียวกนั บริษทัฯ จึงมีการปรับโครงสร้าง
องคก์รให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งเพ่ือให้การบริหารงานภายในองคก์รเป็นกลไกอนัสําคญัท่ีจะผลกัดนัให้บริษทัฯ 
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีการประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 มีสาระสาํคญัในการปรับเปล่ียน ดงัน้ี 

1) ใหมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารสินทรัพย ์(Asset Management) เพ่ือใหมี้บทบาท
ในการบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้กิดมูลค่าสูงสุด 

2)  แบ่งงานดา้นพฒันาธุรกิจในปัจุบนัออกเป็น 2 สายงานเพื่อกระจายความรับผิดชอบตามขอบเขต
พ้ืนท่ีทางภมิูศาสตร์ โดยแบ่งเป็นสายงานพฒันาธุรกิจ 1 และสายงานพฒันาธุรกิจ 2 
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3) จดัแบ่งหน่วยงานภายในสายงานการเงินใหม่ เพ่ือให้สนบัสนุนต่อกลยทุธ์การบริหารสินทรัพยใ์ห้
เกิดมูลค่าสูงสุดและสนบัสนุนต่อการขยายการลงทุนของบริษทัฯ 

4) มีการปรับปรุงในระดบัส่วนงานของสายงานบริหารองคก์ร เพ่ือใหก้ารบริหารงานมีความคล่องตวั 
สามารถสนบัสนุนภารกิจหลกัขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. การปรับโครงสร้างค่าจา้ง 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้ริษทัท่ีปรึกษาเขา้มาทาํ การสาํรวจและศึกษาขอ้มูลเพ่ือปรับโครงสร้างค่าจา้ง
ตั้งแต่ปลายปีท่ีผา่นมาและไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างค่าจา้งเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพ่ือให้โครงสร้างค่าจา้งของบริษทัฯ สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ธุรกิจประเภทเดียวกนั 

2)  เพ่ือใหค้่าจา้งของบริษทัฯ สามารถดึงดูด และรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงไวก้บับริษทัฯ ได ้

3) เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจ และความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทัฯ 

3. การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร
ท่ีจะทดแทนตาํแหน่งระดบับริหาร จาํนวน 9 ตาํแหน่ง โดยบริษทัฯ ไดว้า่จา้ง Aon Hewitt Co., Ltd.เป็นบริษทัท่ีปรึกษา โดย
เร่ิมงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2557 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จาํนวน          
7 คน ผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่าย จาํนวน 32 คน รวม 39 คน 

ผลจากการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน (Succession Plan) คือสามารถคดัเลือก Successor ท่ี
มีศกัยภาพในการพฒันาความรู้ ความสามารถเพ่ือทดแทนตาํแหน่งระดบับริหารท่ีจะมีการเกษียณอายุในระยะเวลา 5 ปี
ขา้งหนา้ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการรับทราบถึงจุดแขง็ จุดอ่อนของตนเอง ประเมินช่องว่างของศกัยภาพตนเองและจดัทาํเป็น
แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือใชใ้นการพฒันาตนเองต่อไปในอนาคต 

4. การเผยแพร่ค่านิยมองคก์ร (Core Value) 

บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนค่านิยมองคก์รใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ 
โดยค่านิยมองคก์รของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

Reliability : ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ดาํเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมดุล ทาํใหทุ้กภาคส่วนมีความเช่ือถือและไวว้างใจท่ี
จะทาํธุรกิจหรือกิจกรรมร่วมกบัองคก์ร 

Accountability : ความรับผิดชอบ หมายถึง เสริมสร้างการเติบโตขององคก์รในระดบัมืออาชีพ ในการ
ดาํเนินการและผลลพัธ์ของงานดว้ยความรับผดิชอบ 

Trust : ความเช่ือมัน่และไวว้างใจ หมายถึง ดาํเนินธุรกิจดว้ยความยดึมัน่ในหลกัการบริหารกิจการท่ีดี 
ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจาก
ทุกภาคส่วน 
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Challenge : ความทา้ทาย หมายถึง มุ่งมัน่และทา้ทายโดยม่งุ เนน้การสร้างมูลค่า องคก์ร และขยายธุรกิจ 
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายเพ่ือคงความเป็นผูน้าํทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศและกา้วสู่ความเป็นบริษทัชั้นนาํดา้นพลงังานใน
ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 

Happiness : ความสุขในองคก์ร หมายถึง พนกังานมีความผกูพนั มีความรักองคก์ร มีความสุขในการ
ทํางาน สร้างค่านิยมความร่วมมือ ร่วมใจ ทํางานเป็นทีม สร้างบรรยากาศการทํางานท่ีส่งเสริมแรงจูงใจและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน สู่เป้าหมายองคก์ร “Employer of Choice” 

เพ่ือสร้างการตระหนกัรับรู้ใน Core Value ของบริษทัฯตลอดปี 2557 จึงมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ภายในบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง เช่น การทาํโปสเตอร์ การจดัทาํส่ือเพ่ือส่ือสารผา่นทางระบบLotus Notes การใหข้อ้มูล
เร่ือง Core Value  ผา่น Newsletter และการจดัการสัมมนาเชิงกิจกรรม Team Synergy: Conveying Core Value ทั้งหมด 3 
รุ่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดความหมาย Core Value ของบริษทัฯ ให้รับทราบอยา่งเป็นขั้นตอน โดยมีผูบ้ริหารและ
พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกนั 

5. การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาทรัพยากรบุคคล และดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในแต่ละปีจะมีการ
จดัการพฒันาฝึกอบรมผูบ้ริหารและพนกังาน ทั้งทกัษะเฉพาะดา้น ทกัษะดา้นการบริหาร และการพฒันาตนเอง โดยเป็นการ
ฝึกอบรมท่ีจดัภายในบริษทัฯและการส่งฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนทกัษะเฉพาะ
วชิาชีพท่ีตรงกบัลกัษณะงานและตามกฎหมาย 

นอกเหนือจากการอบรมพฒันาทั้งภายในและภายนอก ตามแผนการฝึกอบรมประจาํปีแลว้ ในปี 2557 
บริษทัฯ ยงัไดป้ระสาน ความร่วมมือกบั กฟผ. เพ่ือส่งพนกังานเขา้ร่วมฝึกอบรม สัมมนา ตามหลกัสูตรมาตรฐานของ กฟผ. 
ซ่ึงนอกเหนือจากการไดพ้ฒันาความรู้ และทกัษะดา้นต่างๆ แลว้ ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง พนกังานบริษทั
ฯ และพนกังาน กฟผ. อนัจะส่งผลดีในการประสาน ความร่วมมือในการปฏิบติังานระหวา่งกนัในอนาคต และนอกจากนั้น 
บริษทัฯ ยงัไดส่้งพนกังานไปเขา้รับการฝึกปฏิบติังานจริง (On-the-Job Training) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นบริหารงานก่อสร้าง
ตามโครงการต่างๆ ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญการยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมและการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในการ
ประกอบธุรกิจ โดยการจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับคณะกรรมการฯ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เช่น การไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือ
เจ้าหน้ีของบริษัทฯ อีกทั้ งยงักาํหนดให้ “คุณธรรมและจริยธรรม” (Integrity) เป็นหน่ึงในสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) พนกังานท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสาํคญัของบริษทัฯ จะตอ้งมีการลงนามสัญญารักษาความลบัและในฐานะ
บริษทัจดทะเบียน บริษทัฯ มีขอ้ห้ามเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้มีการรายงานการถือครองและ
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
ให้มีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียตามขอ้กาํหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งกาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ การ
มอบอาํนาจตามลาํดบัชั้นไวช้ดัเจนไดแ้ก่ ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การบญัชี งบประมาณ การเงิน และการบริหารงานบุคคล 
เป็นตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้มัน่ใจวา่การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการฯ 
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มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอทุกปีและบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสหากสงสัยหรือพบการ
กระทาํผดิ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวถึงในหวัขอ้การร้องเรียนและการแจง้เบาะแส และในรายงานความยัง่ยนื 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้
การทุจริต เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตได้
ร่วมลงนามรับทราบการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
เพ่ือเขา้สู่กระบวนการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และคาดวา่จะ
สามารถผา่นการรับรองภายในปี 2559 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันายกระดบัมาตรฐานการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ในการกา้วสู่ความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสุดทา้ยคือ 
การเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืไปพร้อมกบัชุมชนและสังคม 

9.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ตลอดปี 2557 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะ
กรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การติดตามตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตาม "นโยบายเก่ียวกับผู้ถือหุ้น" ท่ีคณะกรรมการฯ ได้
ประกาศใช้มาตั้ งแต่ปี 2550 อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ด้วยตระหนักใน
ความสําคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง สะทอ้นการเคารพและการปกป้อง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ รวมถึงการดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าว  

1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลีย่นมอืหรือการโอนสิทธิในหุ้น 

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

2) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองทุกปีตลอดระยะเวลานบัตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการเป็นตน้มา โดย
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ดงักล่าว และจากการติดตามตรวจสอบขอ้มูลการรับเงินปัน
ผลของบริษทัฯ พบวา่มีเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวนหน่ึงท่ีผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อผูถื้อ
หุน้ตามขอ้มูลท่ีตรวจสอบพบโดยมีหนงัสือแจง้รายละเอียดการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งช่วยประสานงานเพ่ือการออก
เช็คเงิน           ปันผลใหม่กรณีตรวจสอบพบวา่เช็คสูญหายหรือหมดอาย ุและการดาํเนินการเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิการถือหุ้น
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และใหท้ายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้สมคัรใชบ้ริการจ่ายเงิน
ปันผลเขา้บญัชีธนาคาร (e-Dividend) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการรับเงินปันผล 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้แนะนาํของ ตลท. ในการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล โดยใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้และรับเงินปันผล (Record Date)ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ซ่ึงผูถื้อหุ้น
ท่ีมีรายช่ือดงักล่าวจะไดสิ้ทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 และไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 
11 เมษายน 2557 

3) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ในการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงเน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี รวมทั้งการพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี ดงัรายละอียดในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 

4) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการฯ ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อยา่งเคร่งครัดในการนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 

5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ในฐานะเป็นเจา้ของกิจการ
ไดใ้ห้เขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ และ
ฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดว้ย
ความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ตามแนวทางในคู่มือ AGM 
Checklist ท่ีจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนสาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลท.   

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557” โดย
มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้ มีมาตรการท่ีพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ ้
ถือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นผลให้บริษทัฯ สามารถจดัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยมี
จาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ประชุมเป็นจาํนวนมากและเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบัทุกปี ดงัน้ี 

‐ วันและเวลาประชุม  บริษทัฯ ได้จัดการประชุมในวนัศุกร์ท่ี 28 มีนาคม 2557 เร่ิมประชุมเวลา             
14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 17.00 น. ใชเ้วลาในการประชุมรวม 3 ชัว่โมง การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เร่ิมตั้งแต่เวลา 
12.00 น. ก่อนเวลาเร่ิมประชุม 2 ชัว่โมง และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอด
ทุกเร่ืองหรือจะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเร่ืองกไ็ด ้บริษทัฯ จึงเปิดใหผู้ถื้อหุ้นท่ีเดินทางมาภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ สามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุม
เพ่ือออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

‐ สถานที่ประชุม  การประชุมจดัข้ึนท่ีหอ้งเวิลดบ์อลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอก
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์เลขท่ี 999/99 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีระบบ
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ขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุ้นสามารถใชใ้นการเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผูเ้ขา้
ประชุมจํานวนมาก และบริษัทฯ ได้จัดส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจําเป็นสําหรับการประชุมไวอ้ย่างครบถ้วน ได้แก่ 
โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอต่อท่ีประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ท่ีบรรจุขอ้มูลเฉพาะของผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมและการนบัคะแนนเสียง ทาํให้มีความสะดวก รวดเร็ว และการนบัคะแนน
เสียงมีความแม่นยาํ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

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

‐ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ดาํเนินการโดยพนักงานท่ีแต่งตั้งโดย
ประธานกรรมการ การตรวจสอบมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นไปตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม 

‐ ผู้เข้าประชุม  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 1,539 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 74.69 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยกรรมการ
อิสระทุกคน คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะไดเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุม มีกรรมการ 1 คน ท่ีติดภารกิจและไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมได ้นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกคน ผูส้อบบญัชี และท่ี
ปรึกษากฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและร่วมตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

‐ การเรียกประชุม  บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุม และระเบียบวาระการประชุม
พร้อมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมอยา่งเพียงพอและครบถว้น ใหผู้ ้
ถือหุ้นรับทราบในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557 ผ่านช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทาํการของ ตลท. ภาคเชา้ ซ่ึงเป็นวนัทาํ
การถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการฯ มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2557 และบริษทัฯ ไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนังสือพิมพภ์าษาไทยในวนัท่ี 19-21 มีนาคม 2557 และในหนังสือพิมพภ์าษาองักฤษในวนัท่ี 21-23 มีนาคม 
2557 ซ่ึงเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และไม่นอ้ยกวา่3 วนัก่อนวนัประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

‐ หนังสือเชิญประชุม  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 และ
เอกสารประกอบทั้งชุด ซ่ึงเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯ จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบเอกสารไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นเวลา 36 วนัก่อนวนัประชุมและบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็น
นายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 เป็น
เวลาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 15 วนั และเป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัหนังสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีประชุมพร้อมแผนท่ีแสดง
สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมซ่ึงไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญั พร้อมขอ้มูลช้ีแจงความเป็นมา เหตุผลความจาํเป็น 
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และประเดน็สาํคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ รวมทั้งไดร้ะบุความเห็นของคณะ
กรรมการฯ ในทุกเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติในแต่ละเร่ือง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมประกอบดว้ย 

(1) ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) เอกสารแจง้รายละเอียดหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งนาํมาแสดงตนประกอบการเขา้ร่วมประชุม วิธีการ
มอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

(3) รายงานการประชุมคร้ังก่อนท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

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

(5) ประวติัย่อและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ 

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

(7) แบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ซ่ึงติด Barcode ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

บริษทัฯ ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมและผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม
หรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทางไปรษณีย ์หรือทางโทรสารมายงัเลขานุการบริษทั 
หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์มายงั CS@ratch.co.th เพ่ือจะไดช้ี้แจงรายละเอียดหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุมต่อไป ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามและขอ้เสนอแนะเป็นการล่วงหนา้มายงับริษทัฯ 

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

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

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

‐ การดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  คณะกรรมการฯ ตระหนกัดีถึงความสาํคญัและ
ความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ โดยยึดถือหลกัการท่ีจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัฯ ไม่เคยแจง้ขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมอยา่ง
กะทนัหันในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพ่ิมเร่ืองเพ่ือพิจารณาลงมติหรือเปล่ียนขอ้มูลสําคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ ทั้งน้ี เร่ืองท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ประธานกรรมการซ่ึง
ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัท่ีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมโดยไม่มีการสลบัวาระ 

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

‐ การเลือกต้ังกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ ไดแ้ยกการ
พิจารณาทั้งสองเร่ืองดงักล่าวออกจากกนั และใหท้าํการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

‐ การออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุก
ราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง  

‐ การประกาศมติที่ประชุม  ภายหลงัการนับคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้ ประธานได้ประกาศให้ท่ี
ประชุมทราบรายละเอียดของมติท่ีประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
และ “งดออกเสียง”   

‐ การพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมจาก
เร่ืองท่ีบรรจุโดยคณะกรรมการฯ ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมแลว้ คณะกรรมการฯ กาํหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
(ถา้มี) โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่ เร่ืองท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณา
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เร่ืองอ่ืนๆ ได ้จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติ มีเพียงขอ้เสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านั้น 

‐ การเผยแพร่มติที่ประชุม บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ระบุผลการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วน
คะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยแจง้ขอ้มูลผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. ก่อนเวลาเปิดทาํการของ ตลท. ภาคเชา้ของ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 (วนัทาํการถดัจากวนัประชุม) และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

‐ รายงานการประชุม เลขานุการบริษทัไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผูจ้ดบนัทึกและ
จดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานการประชุมไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
สรุปประเด็นสําคัญของข้อซักถามของผูถื้อหุ้นและคาํช้ีแจงของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเ้ขา้ประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่
ละเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น และบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมท่ีจดัทาํแลว้เสร็จลงนามรับรองโดยประธานท่ี
ประชุม ส่งให้ ตลท. ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิงพร้อมกบั
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557หลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นเวลา 7 วนั ก่อนเวลาท่ีกฎหมาย
กาํหนดใหท้าํการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และภายหลงัการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้แกไ้ข เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

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

ในการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมนกัลงทุน
ไทย บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 

6) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารทีม่นัียสําคญัของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา 

ในรอบปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และไม่มีกรณีถูกลงโทษ
จากการไม่นําส่งรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนดล่าช้าแต่อย่างใดบริษทัฯ ได้ให้ความสําคญักับการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีสําคญั โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลกัการและ
กฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดและบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด โดยกาํหนดหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ รวมทั้งพฒันาช่องทางการส่ือสาร 
เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยมีคุณภาพ ดงัน้ี   

‐ ผู้รับผดิชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทัฯ ไดก้าํหนดผูมี้หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั
ฯ ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ 
รับผดิชอบการจดัทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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 สํานักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการจัดทําเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงาน 
(Contact Person) กบั ตลท. และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 ฝ่ายบัญชี รับผิดชอบการจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน และคาํอธิบายและการ
วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 

 ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบการจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารแก่ส่ือมวลชน และ
การจดัการแถลงข่าวของบริษทัฯ 

 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการจดัทาํแบบรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และการ
จดัการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

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

‐ คุณภาพของข้อมูล หมายถึงความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ท่ีทาํการเปิดเผยมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
ลกัษณะข้อมูลไม่ใช้ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้ งขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัให้ทราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อ
ประชาชนโดยทัว่ถึง การช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดาํเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดจากภาวะปกติ 
ไม่ทาํการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบุคคลภายใน เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ และไม่ทําให้บริษัทฯ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเช่นกนั 
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สรุปกิจกรรมการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภทท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 

(Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจาํปีแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี เป็นตน้ 

 26 คร้ัง 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2557 การจ่ายเงินปันผล การเขา้ลงทุนและความกา้วหนา้ใน

การลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 41 คร้ัง 

(3) การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์  4 คร้ัง 

(4) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Company Visit) 104 คร้ัง 

(5) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Roadshow)   3 คร้ัง 

(6) การพบนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)   5 คร้ัง 

(7) การแถลงข่าวผลประกอบการ 4 คร้ัง 

(8) การแถลงข่าวความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) 1 คร้ัง 

(9) การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่ส่ือมวลชน 28 คร้ัง 

(10) การนาํผูถื้อหุน้และนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมกิจการ 1 คร้ัง 

(11) การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน 25 คร้ัง 

(12) การมีส่วนร่วมของส่ือมวลชนในกิจกรรมบริษทัฯ 7 คร้ัง 

(13) การจดันิทรรศการ  2 คร้ัง 

(14) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 7 คร้ัง 

(15) สถิติการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (เฉล่ียต่อเดือน) 9,046 คร้ัง 

 (วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน 108,553 คร้ัง) 
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9.2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ          
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือผูถื้อหุน้สถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการปฏิบติัท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

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

2) การจัดทาํเอกสาร 2 ภาษา 

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

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือ
บุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

นบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2551 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอ
เร่ืองเพ่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็น
กรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ ตามขอ้เสนอแนะของ ตลท. มาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2556 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุน้ผา่นช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 โดยระบุรายละเอียดหลกัเกณฑ ์วิธีการ กระบวนการในการพิจารณาดาํเนินการช่องทางการเสนอ
เร่ือง และให้เวลาผูถื้อหุ้นพิจารณาดาํเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 
เดือน อยา่งไรกต็ามเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้  

4) การมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าประชุมแทน 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยตนเอง 
สามารถมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมแทนได ้บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉันทะจดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบ ตามท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์คือ 
แบบ ก. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะแบบทัว่ไป แบบ ข. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ี
ละเอียดชดัเจนตายตวั และแบบ ค. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น และผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ
ทั้ง 3 แบบ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย หรือผูถื้อหุ้นจะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบอ่ืน หรือจดัทาํ
ข้ึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรกไ็ด ้
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บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระของบริษทัฯ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมขอ้มูลของแต่
ละคนระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเร่ืองท่ีบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถื้อ
หุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซ่ึงในการประชุมคราวดังกล่าวมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 187 รายและมอบฉันทะใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทน
จาํนวน 12 ราย 

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

บริษทัฯ  กาํหนดให้ใช ้บ ัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น
สาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และ
ในการเลือกตั้งกรรมการไดแ้ยกลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงไวต้รวจสอบและอา้งอิง 

6) บริษัทฯ ไม่มกีารเพิม่เร่ืองเพือ่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากทีแ่จ้งไว้แล้ว 

คณะกรรมการฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อน
ตดัสินใจ โดยยดึถือหลกัการท่ีจะไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ ท่ีไม่ไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิมเติม แต่หากผูถื้อหุ้นมีความจาํเป็น  ก็สามารถเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาไดโ้ดย
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่มีการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจาณาเพ่ิมเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 

7) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

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

8) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

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

ตลอดปี 2557 ไม่มีกรณีร้องเรียนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการ
กล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนด หรือการใชข้อ้มูล
ภายในเพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
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9.3  บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 

1) นโยบายเกีย่วกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ยึดหลกัการ "ส่งเสริมกาํกบัดูแลให้มัน่ใจว่า สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อาทิ ลูกคา้ 
ลูกจา้ง คู่คา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่ง ผูส้อบบญัชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ ไดรั้บการคุม้ครองและ
ปฏิบติัดว้ยดี" ตามท่ีไดป้ระกาศในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ท่ีดีนบัตั้งแต่ปี 2546 และต่อมาในปี 2550 ไดมี้ประกาศ
นโยบายเป็นการเฉพาะสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มต่างๆ โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในบริษทัฯ และบน
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น นโยบายเก่ียวกบัพนักงาน นโยบายเก่ียวกบัสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และนโยบาย 5ส เป็นตน้ (นโยบายเหล่าน้ีไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย) ในรอบปี 2556 บริษทัฯ มีการ
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการและนโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดงัน้ี 

‐ ผู้ถือหุ้น มีการติดตามกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นในการปกป้องสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพแก่ผูถื้อหุ้น การส่งเสริมให้ผู ้
ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รับทราบการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัฯ และติดตามการปฏิบติัของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร การจดัให้มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อ
หุ้น ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหัวขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ทาํให้ไม่มีขอ้
ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีการกระทาํความผิดของกรรมการและ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน 

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

 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างตําแหน่งงาน ในช่วงปลายปี 2556 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาทบทวน
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจยักระทบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยมีการปรับวิสัยทัศน์และพนัธกิจด้วย และจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือ
ขบัเคล่ือนไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 โครงสร้างค่าตอบแทน มีการพิจารณาปรับโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ โดยเทียบเคียงกบัการปฏิบติัของบริษทัชั้นนาํในธุรกิจประเภทและขนาด
ใกลเ้คียงกนั 

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

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กําหนดกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทศันคติท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บริษทัฯ มีกาํลงัคนท่ีเหมาะสมทั้ง
ในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

 การพัฒนาความรู้  ทักษะ และความสามารถ  กาํหนดแผนพฒันาบุคลากรประจาํปี สําหรับ
พนักงานทุกระดบัอย่างทัว่ถึง ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการพฒันาองค์ความรู้ ทกัษะ 
พฤติกรรม และแรงจูงใจ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสร้างเสริมศกัยภาพเพ่ือการเจริญกา้วหนา้ตามวิชาชีพอยา่งเหมาะสม 
ประกอบดว้ยการฝึกอบรมภายใน (In house training) การส่งไปฝึกอบรมในหลกัสูตรภายนอก 
(Public training) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แผนการฝึกอบรมรายตาํแหน่ง การ
ฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง การดูงาน  และการสับเปล่ียนหมุนเวียนเพ่ือเรียนรู้งานท่ี
หลากหลายข้ึน เป็นตน้ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  กาํหนดให้มีการดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี โดยผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชากาํหนดเป้าหมายร่วมกนัเป็นการล่วงหน้า และนาํผลการประเมินมา
เช่ือมโยงกบัการพิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีตามความเหมาะสม  

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

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

 การเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานประจําต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้จัดทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานประจาํต่างประเทศ ท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศนั้นๆ กฎหมาย 
มารยาทสังคม วฒันธรรม ประเพณี ภาษา ขอ้พึงปฏิบติัและระมดัระวงั แผนช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและเป็นคู่มือของพนกังานท่ีไดรั้บการคดัเลือกส่งไปปฏิบติังานในประเทศ
ท่ีบริษทัฯ มีโครงการลงทุน มีการฝึกอบรมภาษาทอ้งถ่ิน เพ่ือใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนั เป็นตน้ 
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 การส่ือสาร จดัให้มีระบบส่ือสารภายในเพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ และรับทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอท่ีเป็นประโยชน์จากพนกังาน ไดแ้ก่ ระบบ
อินทราเน็ตซ่ึงไดพ้ฒันาให้สามารถรองรับและเช่ือมโยงกบัระบบ E-learning และระบบการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ท่ีจะนาํเขา้ใชง้านต่อไป การประชุมภายใน
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยการประชุมในระดบัต่างๆ ตามภาระความรับผิดชอบ ตลอดจนการ
ประชุมผูบ้ริหารกบัพนกังาน ซ่ึงกาํหนดใหมี้ข้ึนเป็นการประจาํ และนบัตั้งแต่ปี 2553 ไดมี้การจดั
ประชุมระหวา่งสายงานอยา่งไม่เป็นทางการข้ึน โดยใชช่ื้อวา่ "Synergy Meeting" เพ่ือเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงท่ีสาํคญัมากในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค
ใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ร่วมได้
อยา่งอิสระ และยดึหลกัการผนึกกาํลงัเพ่ือความเขม้แขง็ขององคก์รอีกทางหน่ึง 

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

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

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

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

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้พิพาทฟ้องร้องระหวา่งพนกังานและบริษทัฯ ไม่มีอุบติัเหตุจนถึงขั้นตอ้งหยุด
งานในบริษทัฯ และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการ
แรงงาน ประจาํปี 2557 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 

‐ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  นโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสาํคญัในการส่ือสารเพื่อการอยูร่่วมกบัชุมชนในลกัษณะ "เพ่ือนบา้นท่ีดี" การพฒันาและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและย ัง่ยืน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน
ตลอดจนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวติ   

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

 "โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เป็นโครงการหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2557 บริษทัฯ ยงัคงสานต่อโครงการร่วมกบักรมป่าไม ้ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 6 และเป็นปีแรกของการดาํเนินงานโครงการระยะท่ี 2 (ปี 2556-2560) โดยไดจ้ดัการ
ประกวดป่าชุมชนถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
สัมมนาเครือข่ายผูน้าํป่าชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ และต่อยอดประสบการณ์ชุมชนท่ีมีความ
เข้มแข็ง  กิ จกรรม ค่าย เย าวชนกล้ายิ้ ม เ พ่ือปลูก ฝั ง จิตสํ า นึกการอนุ รักษ์ ป่ าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น โครงการดงักล่าวช่วยตอบสนองความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการ
ท่ีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์จะช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนดว้ย  

 “โครงการปลกูป่าตน้นํ้า สร้างแหล่งกกัเกบ็คาร์บอน” เป็นโครงการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานร่วมกบั
สาํนกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ทาํการปลูก
ตน้ไม ้พ้ืนถ่ินและไมโ้ตเร็วชนิดต่างๆ จาํนวนรวม 200,000 ตน้ ในพ้ืนท่ีป่ารกร้างขนาด 1,000 ไร่
บนดอยภูคา จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์หลกัท่ีจะฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมให้กลบัมาเป็นป่า
สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากข้ึน โครงการมีระยะเวลาดาํเนินการ 3 ปี (ปี 
2557-2559) ครอบคลุมการปลูก การดูแล และการติดตามประเมินผล ซ่ึงเม่ือตน้ไมโ้ตเต็มท่ีจะ
เป็นแหล่งตน้นํ้ า และช่วยกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดป้ระมาณ 2,000 ตนัต่อปี (ผูส้นใจ
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สามารถศึกษารายละเอียดโครงการและกิจกรรมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ไดจ้าก
หวัขอ้ความรับผดิชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้ม) 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมโดยยึดมัน่ตามนโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาโดย
ตลอด และไม่มีกรณีพิพาทใดๆเก่ียวกบัผลกระทบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

‐ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น  แมว้า่จะยงัไม่มีการประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะสาํหรับ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ เช่น ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน เจา้หน้ี คู่แข่ง ผูส้อบบญัชีอิสระ และหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่บริษทัฯ กต็ระหนกัอยูเ่สมอถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บหรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยไดก้าํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ต่อผูมี้
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจตั้ งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ (รายละเอียดปรากฎใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) 

‐ การใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นับตั้ งแต่ปี 2553 บริษทัฯ ได้กาํหนดขอ้ปฏิบัติสําหรับ
พนกังานและผูดู้แลระบบ โดยไดป้ระกาศ “นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” เพ่ือให้การใชง้านระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งไดด้าํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และการ
ป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายมาโดยลาํดบั 

2) การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาและดาํเนินการอยา่ง
รอบคอบ รวมถึงจดัให้มีมาตรการป้องกนัหรือเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2546 
คณะกรรมการฯ ไดป้ระกาศ “นโยบายการบริหารความเส่ียง” และแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการระบุปัจจยัเส่ียง กาํหนดมาตรการในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนใหมี้การรายงานใหค้ณะกรรมการ
ฯ ทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส และให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติต่างๆเพ่ือให้สามารถ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ย่างทนัท่วงที (รายละเอียดเปิดเผยในรายงานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง โครงสร้างการจดัการ และปัจจยัความเส่ียง) 

3) แนวทางการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

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

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส้มคัรเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตได้
ร่วมลงนามรับทราบการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
เพ่ือเขา้สู่กระบวนการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และคาดวา่จะ
สามารถผา่นการรับรองภายในปี 2559 

4) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารและแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องมายงักรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือสั่งการให้มีการตรวจสอบขอ้มูลและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ไดโ้ดยตรงหรือใชช่้องทางท่ีบริษทัฯ จดัให ้
ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงสามารถติดต่อเลขานุการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ และ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรืออาจใชช่้องทางอ่ืนท่ีเห็นวา่เหมาะสม  

สาํหรับภายในองคก์รนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกขข์องพนกังานท่ีเห็นวา่มี
การปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุม้ครองผูร้้องทุกข์ไม่ให้ถูกเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือ
พยานหลกัฐานเก่ียวกบัการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผูพิ้จารณาคาํร้องทุกขด์ว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ
บริษทัฯ ไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์วด้ว้ย  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการปรับปรุงขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแส รวมถึง
มาตรการเยยีวยาของบริษทัฯ ใหเ้ป็นสากลมากข้ึน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการป้องกนัและต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5) การทํารายการที่มหีรืออาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 

เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ รวมทั้งให้มีการปฏิบติัและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดมาตรการในการ
จดัการและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์รวมถึงการกาํกบัดูแลการดาํเนินการต่างๆ เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผล
คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ไวใ้น
ระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ วา่ ในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯกรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการประชุมคณะกรรมการฯมาโดยตลอด 

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้าํกบัดูแลให้
การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดย
พิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งในดา้นราคาและเง่ือนไขท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกนัหากทาํรายการกบัธุรกิจทัว่ไปอ่ืนๆ และให้มี
การเปิดเผยการเขา้ทาํรายการให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 
คณะกรรมการฯ ไดอ้นุมติัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํ นาจอนุมติัการทาํ รายการเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการธุรกจิ ปกติ
หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะโดยทัว่ไป ในวงเงินไม่เกินคร้ังละ 30 ลา้น
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บาทและให้รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯทุกไตรมาส ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 89/12 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6) การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

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

7) มาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

มาตรฐานการดาํเนินงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและ ระดบัสากล อาทิ มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 มาตรฐานการจดัการ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นส่ิงท่ีกลุ่มบริษทัฯ ส่งเสริมใหน้าํเขา้ ใชง้านและมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 

8) การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

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

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

 

 

 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 101 

 

9.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) ประเภทของข้อมูลทีท่ําการเปิดเผย 

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

2) คุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของขอ้มูล หมายถึงความถูกตอ้ง ชัดเจน ครบถว้นเพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ท่ีทาํการเปิดเผยมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
ลกัษณะข้อมูลไม่ใช้ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้ งขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัให้ทราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อ
ประชาชนโดยทัว่ถึง การช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การดาํเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดจากภาวะปกติ 
ไม่ทาํการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควรและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบุคคลภายใน เป็นตน้ใน
ขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ และไม่ทําให้บริษัทฯ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเช่นกนั 

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

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งเสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
คณะกรรมการฯ จึงไดมี้การกาํกบัดูแลและติดตามให้ผูรั้บผิดชอบตามท่ีกาํหนดไม่เพียงแต่ทาํการเปิดเผยสารสนเทศใน
ระดบัขั้นตํ่าท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดเท่านั้น แต่ยงัให้เน้นความสําคญักบัความเสมอภาคของผูล้งทุนในการรับรู้
สารสนเทศอีกดว้ย 

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดผูรั้บผิดชอบการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจน และใช้ช่องทางการ
เปิดเผยขอ้มูลผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากนั้นไดจ้ดัให้มีเวบ็ไซต ์การ
แถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์การส่งข่าวแก่ส่ือมวลชน การพบนกัลงทุนในประเทศและใน
ต่างประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในหัวข้อประเภทของข้อมูลท่ีทาํการเปิดเผยบริษัทฯ ได้ให้
ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญั โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การตรวจสอบติดตามให้
มีการปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑท่ี์กาํหนดและบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดโดยกาํหนดหน่วยงานและผูรั้บผิดชอบ รวมทั้ง
พฒันาช่องทางการส่ือสารเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยมีคุณภาพ  
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4) งานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ  ได้จัดให้มี  “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์”  เป็นหน่วยงานประจําท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบการ
ติดต่อส่ือสารและใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร และจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯ 
กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
รวมถึงการจัดทาํแผนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เขา้ร่วมในการดาํเนินงานอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงาน ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและ
ช้ีแจงตอบขอ้ซักถามในการประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้ งการพบนักลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
สําหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์สามารถทาํไดโ้ดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามท่ีอยู่ของบริษทัฯ ทางโทรศพัท์
หมายเลข 02 794 9841 ทางโทรสารหมายเลข 02 794 9888 ต่อ 9841 เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ratch.co.th และทาง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี ir@ratch.co.th 

5) การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

9.5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ในการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ท่ีผา่นมาไดย้ดึถือความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์
ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการทุกคนจึงตระหนกัในหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ
และเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์
ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหนา้ท่ีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั 
(Duty of Care) การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั
และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใส (Duty 
of Disclosure)  

‐ บทบาทในการกาํหนดนโยบายและทศิทางในการดาํเนินงาน 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งในการบริหารจดัการสู่การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืของบริษทัฯ 
คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารในการจดัทาํและประกาศนโยบายต่างๆ ดงักล่าวแลว้ในหวัขอ้จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

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

‐ บทบาทในการติดตามและกาํกบัดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร คณะกรรมการฯ ไดติ้ดตามตรวจสอบ
การดาํเนินกิจการของฝ่ายบริหารและของบริษทัฯ โดยใหมี้การทบทวนนโยบาย ดูแลใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึงสู่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตลอดจนการแถลงผลการปฏิบติัและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีใชใ้นบริษทัฯ ใน
รายงานประจาํปี 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหารนาํเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจาํ 
ไดแ้ก่ รายงานรายเดือน (เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานความกา้วหนา้โครงการท่ีบริษทัฯ 
เขา้ลงทุน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวของบริษทัฯ งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ รายงานพลงังานไฟฟ้า
สูงสุด และพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย ราคาหุ้นหมวดพลงังาน) รายงานรายไตรมาส (เช่น 
รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส) รายงานรายปี (รายงานงบการเงินประจาํปี การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการฯ แต่งตั้งข้ึน ในกรณีท่ีมีผลการ
ดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสําหรับกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดจ้ะมีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํให้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย แลว้เร่งรัด ติดตาม แกไ้ข ส่วนกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ให้มีการทบทวนปรับ
แผนงานและกาํหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน 

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

‐ บทบาทในการกาํหนดเปลีย่นแปลงทีจ่ําเป็นและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา 

คณะกรรมการฯ มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดหรือทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นสําหรับ
องค์กร เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แผนธุรกิจของบริษทัฯ การกาํหนดเกณฑ์ประเมินผลและตวัช้ีวดัผลการ
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ดาํเนินงานประจาํปีของบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงโดยไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ท่ีในการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งรอบ
ดา้นก่อนการตดัสินใจ 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดทิศทางให้เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ใหค้วามสาํคญักบัพลงังานสะอาด (Green Energy) และการติดตามขอ้กาํหนดและการดาํเนินการเร่ือง Carbon Credit  ซ่ึง
เป็นแนวโนม้ท่ีสาํคญัของกิจการพลงังานในอนาคต 

คณะกรรมการฯ มีบทบาทสําคญัในการให้คาํแนะนาํเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษทัฯ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปฝ่ายบริหารนาํเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนและอ่อนไหว คณะกรรมการฯ 
จะมอบหมายกรรมการเขา้พิจารณาและดาํเนินการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งละเอียดรอบคอบ กรรมการท่ีมาจากภาครัฐช่วย
ให้ความกระจ่างเก่ียวกับนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ทาํให้บริษทัฯ มีความเข้าใจเจตนารมณ์ของ
ขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใชแ้ละทาํให้บริษทัฯ ปฏิบติัไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน ในขณะท่ีกรรมการท่ีมาจากภาคเอกชนช่วยใหแ้ง่คิดในการ
ดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรรมการไดใ้ห้คาํแนะนาํแก่บริษทัฯ ตามความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นเช่น 
วิศวกรรม บญัชี ภาษี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ และกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายไปเป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ไดรั้บนโยบายจากคณะกรรมการฯ เพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนดาํเนินงานสอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกนั 

การประชุมคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คณะกรรมการฯ กาํหนดใหมี้การประชุมกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละคร้ังเพ่ือใหก้รรมการไดพิ้จารณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯฝ่ายบริหาร และ
บริษทัฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย โดยแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รับทราบผลการประชุมดว้ย และไดน้าํผลการพิจารณามาปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของ
คณะกรรมการฯนอกจากน้ีเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหวา่งกรรมการดว้ยกนัและระหวา่งกรรมการ ฝ่าย
บริหาร และพนกังานบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การพบปะระหวา่งกรรมการอยา่งไม่เป็นทางการซ่ึงรวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
บริษทัฯ เช่น กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใตโ้ครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ กิจกรรมสันทนาการท่ี
บริษทัฯ จดัข้ึนเน่ืองในโอกาสต่างๆ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง 

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

ค่าตอบแทนกรรมการ (สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย) ได้รับการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัเป้าหมายและผลประกอบการ ระดบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย อยูใ่นลกัษณะ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานหรือระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ งสามารถดึงดูดและสร้าง
แรงจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อความสาํเร็จของบริษทัฯ 

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

2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

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

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

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

คณะกรรมการฯ ยดึหลกัการปฏิบติัท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงาน
กาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด และฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ
ประกาศ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั และหนงัสือเวียนต่างๆ ทั้งท่ีออกใหม่และท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดยสํานกังาน ก.ล.ต. และตลท. 
อยา่งสมํ่าเสมอ 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดส่้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเลขานุการ
บริษทัหลกัสูตรเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัสูตรเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
หลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยหน่วยงานและสถาบนัต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจการทาํงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3) แผนสืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสูง 

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

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

4) การจัดสรรเงนิสํารองสําหรับความสูญเสียจากการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการและผู้บริหารโดยสุจริต 

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

9.6 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1) นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

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

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

2) จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

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

3) การส่ือสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

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

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

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน
ใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกาํหนด” (Compliance Database) จดัส่งใหก้รรมการและจดัเกบ็ใน
ระบบข้อมูลภายใน ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามการ
เปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดอยูต่ลอดเวลา 
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คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนด “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้
กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเกบ็และส่งสาํเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

4) ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

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

ตลอดปี 2557 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ 

9.7  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และตลท. ซ่ึงประกอบดว้ย เรืออากาศเอก ศิริ
เดช จุลเปมะ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ นายชวลิต พิชาลยั และนางสาวปิยะธิดาประดิษฐบาทุกา เป็น
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสอบทาน
การปฏิบัติ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ) โดยมีนายพรชัย จาํนงค์เดช ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ี
เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.โดยสรุป ไดแ้ก่ การ
สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของ ตลท.และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ การพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็น
อิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ังการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. การจัดทาํรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพร้อมความเห็นท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในการ
พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยูเ่สมอ การสรุปภารกิจ
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ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ และการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ
หรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการ
บริษทัฯเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ) 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยนายทรงภพ พลจนัทร์ ประธาน
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน นายพนูสุข โตชนาการ และนางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กุลเป็นกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีนายประยุทธ ธงสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองค์กรทาํ
หนา้ท่ีเลขานุการ 

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

กรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย พลตาํรวจโทถาวร จนัทร์ยิม้ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง นายสุวิท คง
แสงภกัด์ิ และนายรัมย ์เหราบตัยเ์ป็นกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจี ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผน 
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ การพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสําคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียง
ดา้นการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความ
เห็นชอบ การกาํหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมการดูแลและ
ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ
การกาํหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะยอมรับได ้การกาํหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการ
ความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการฯอยา่งสมํ่าเสมอ
เก่ียวกบัการบรหิ ารการดาํ เนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้ง
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว(้บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ) 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

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

 คณะผู้บริหารแผนกลยทุธ์ 

 คณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผจู้ ด ัการใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ย รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุกสายงาน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์รเป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่เป็นประธานคณะบริหารและผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ คณะบริหารแผนกลยทุธ์มีหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบในการพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารแผนกลยทุธ์โดยรวมของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบนั กาํหนดยุทธศาสตร์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารแผนกลยทุธ์ 
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โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด แต่งตั้งคณะทาํงานแผนกลยุทธ์ ดูแลและ
ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์และประเมินแผนกลยุทธ์ท่ี
คณะทาํงานบริหารแผนกลยทุธ์นาํเสนอ 

 คณะทาํงานแผนกลยทุธ์ 

คณะทาํงานแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย ผบู้ ริหารจากสายงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของสายงานนั้นๆและผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่บริหารองค์กร สําหรับผูบ้ริหารจากสายงานบริหาองค์กร เป็น
คณะทาํงาน โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์เป็นประธานคณะทาํงานแผนกลยุทธ์ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายวางแผนเป็นเลขานุการ คณะทาํงานแผนกลยุทธ์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูลแต่ละโครงการ เพ่ือประเมินแผนกลยทุธ์ตามท่ีกาํหนดและนาํเสนอคณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯและมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
และนายรัมย ์เหราบตัย ์กรรมการกลัน่กรองการลงทุน โดยมีนายพีระวฒัน์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนรับผดิชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง มีอาํนาจหนา้ท่ีและควารับผิดชอบ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ การกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุนงบประมาณการลงทุน 
ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิและการเจริญเติบโตแก่บริษทัฯ 
การพิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอเพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษทัฯ มีความเช่ือมโยงและ
สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อ
การลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการบริหารจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุนและรายงานคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุนไวใ้นระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบต่อสังคม 

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบรษิ ท ัฯ และมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ยนายสาธิต รังคสิริ และ         
นายพูนสุข โตชนาการ เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง และมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ได้แก่การพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานในกิจกรรม
ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานในกิจกรรมดา้นธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นธรร
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มาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทบทวน
และเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ เป็นประจาํตาม
ความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นนาํและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคมไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

เพ่ือความคล่องตวัในทางปฏิบติั และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแทจ้ริง บริษทัฯ มีนโยบาย
กาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ได ้ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คนใด
คนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทัฯ หรือกรรมการอ่ืนสองคน ยกเวน้กรรมการอิสระลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากหนงัสือรับรองของบริษทัฯ ท่ีจดทะเบียน
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ) 

9.8  นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุม
ร่วมกนั 

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

9.9   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

กรรมการอิสระ 

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

การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ดาํเนินการตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ดัง
รายละเอียดท่ีแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้จาํนวน 8 
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คน (คิดเป็นร้อยละ 53.33) ซ่ึงมากกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ งหมด (15 คน) ไดแ้ก่ เรืออากาศเอกศิริเดช          
จุลเปมะ นายทรงภพ พลจันทร์ พลตาํรวจโท ถาวร จันทร์ยิ้มนายสาธิต รังคสิริ นายชวลิต พิชาลยั นางสาวปิยะธิดา     
ประดิษฐบาทุกา นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ และนายสุวทิ คงแสงภกัด์ิ 

การสรรหากรรมการ 

เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถปฏิบติังานและกาํกบัดูแลกิจการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีความเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลาและความพยายามให้กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ ซ่ึง
เป็นการเสริมสร้างใหมี้คณะกรรมการบริษทัฯท่ีเขม้แขง็ตามความตอ้งการ ณ เวลานั้นๆ บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
สรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีจะร่วมในคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการกาํหนดทิศทาง นโยบาย การกาํกับดูแลการบริหาร และการดาํเนินงานของ         
บริษทัฯ โดยกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้กาํหนดทาง
กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ียงัพิจารณาประวัติการศึกษา การอบรม
ประสบการณ์ในการทาํงาน คุณสมบติัและความสามารถเฉพาะดา้นท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ภารกิจของบริษทัฯ 

การสรรหากรรมการของบริษทัฯ จะดาํเนินการโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือพิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยการแต่งตั้งกรรมการแบ่งเป็น 2 กรณี 
ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1: ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการฯ 
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง จะอยู่
ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนกรณีน้ีจะตอ้งไดรั้บมติ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการ
ท่ียงัเหลืออยู ่

กรณีท่ี 2: ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดตาม
ขอ้บงัคบับริษทัฯ  

คณะกรรมการฯ ไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือคณะกรรมการฯ พิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการโดยไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551  

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษทัฯ  

การพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมในดา้นวฒิุการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายตามตาํแหน่งนั้นๆ และ
คุณสมบติัอ่ืนท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทั้งดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตของ
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กลุ่มบริษทัฯ โดยการสรรหาจะดาํเนินการทั้งการสรรหาภายในและภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด
ค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแต่งตั้ง 

อน่ึง กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ. ซ่ึงได้รับสิทธิเสนอช่ือผูแ้ทนเป็นกรรมการของ            
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ ตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาคดัเลือก และเสนอช่ือต่อคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณากลัน่กรองก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งและ/หรือ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เช่นกนั ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึง
คุณวุฒิและคุณสมบติัต่างๆ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ กฟผ. ท่ี กฟผ. ส่งตวัใหม้าปฏิบติังาน (Secondment) ท่ีบริษทัฯ 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ในปี 2557 บริษทัฯ ประสบกบัสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า
กลุ่มบริษทัฯ 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
5,745 เมกะวตัต ์หยุดการผลิตตามแผนและนอกแผนถึง 4 คร้ังและโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีสนบัสนุน
ระบบไฟฟ้าบริเวณภาคกลางและภาคใตข้องประเทศ บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ท่ีใช้
เทคโนโลยีการผลิตดว้ยเช้ือเพลิง 2 ประเภท ใหพ้ร้อมสาํหรับการผลิตดว้ยนํ้ ามนัเตาในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และนํ้ามนั
ดีเซลในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม พร้อมทั้งสาํรองนํ้ามนัรองรับการผลิตเม่ือศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าแห่งชาติ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสั่งการไดท้นัท่วงที และปรับเล่ือนแผนซ่อมบาํรุงโรงไฟฟ้าท่ีตรงกบัช่วงเวลาดงักล่าว
ออกไป ผลจากการดาํเนินงานดงักล่าวช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ไม่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ของประชาชนในสังคมแต่อยา่งใด 

บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความวิตกกงัวลของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเม่ือตอ้งผลิตไฟฟ้าดว้ย
เช้ือเพลิงนํ้ ามนัในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ
โรงไฟฟ้าอยา่งเขม้งวด โดยเฉพาะเคร่ืองดกัจบัก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนซ่ึงมีประสิทธิภาพถึง
ร้อยละ 97.3 นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งยงัทาํความเขา้ใจกบัชุมชน โดยแจง้แผนการผลิตดว้ยนํ้ ามนัและลกัษณะของ
ควนัจากการเผาไหมน้ํ้ ามนัท่ีจะปรากฏให้เห็นให้ผูน้าํชุมชนทราบล่วงหนา้ดว้ย ผลการตรวจวดัปริมาณมลสารในช่วงเวลา
ดงักล่าวอยูใ่นเกณฑค์่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด และชุมชนมีความเขา้ใจสถานการณ์และความจาํเป็นดว้ยดี 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกถือเป็นความเส่ียงท่ีทา้ทายต่อการเติบโตและความยัง่ยืนของบริษทัฯ ใน
อนาคต เพราะจะนาํมาซ่ึงปัญหาการขาดแคลนนํ้ าท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิตไฟฟ้า ปัญหาอุทกภยัท่ีกระทบต่อการผลิต 
การใช้กฎระเบียบระบบภาษีและกาํหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ การไม่ยอมรับ
โรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินของชุมชนดว้ยกงัวลกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงไดว้าง 2 แนวทางเพ่ือจดัการความ
ทา้ทายดงักล่าว คือ 1) ลงทุนโครงการพลงังานทดแทนให้มากข้ึนโดยให้ความสาํคญักบัพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม  
ชีวมวล และพลงังานจากขยะ 2) กาํหนดเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการดาํเนินงานและรักษาพื้นท่ีป่า
เป็นแหล่งดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ิมข้ึน 

บริษทัฯ ยงัคงยดึมัน่หลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินงาน โดยทุกกิจกรรมตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย ์และความรับผิดชอบ ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
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ไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพราะตระหนกัและเห็นพอ้งวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นทั้งอุปสรรคและภยัคุกคามต่อความ
ยัง่ยืนไม่เพียงบริษทัฯ เท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาวดว้ย สาํหรับการดูแลชุมชนรอบพ้ืนท่ี
กิจการยงัคงทาํอยา่งต่อเน่ือง นอกจากการควบคุมและป้องกนัผลกระทบจากการดาํเนินงานแลว้ บริษทัฯ ไดช่้วยสนบัสนุน
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงปีท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงโรงไฟฟ้าราชบุรี ไตรเอนเนอจ้ี 
ราชบุรีเพาเวอร์ ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ไดส้นบัสนุนเงินกองทุนพฒันาไฟฟ้า รวม 
226 ลา้นบาท  

การดูแลพนกังาน ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทัฯไดเ้นน้หนกัในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าหมายให้อุบติัเหตุเป็นศูนยใ์นทุกสถานประกอบการ รวมทั้งอาคาร
สาํนกังานใหญ่ พร้อมทั้งเร่งรัดปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานระลึกวา่อุบติัเหตุป้องกนัไดถ้า้ใส่ใจ และสร้างนิสัยความปลอดภยั
ในการทาํงาน ผา่นการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ทั้งท่ีสาํนกังานใหญ่และโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ อีกทั้งยงัไดข้ยายผลไป
ถึงคู่คา้ ชุมชน และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานในสํานักงานหรือโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ในปี 2557 สํานักงานของ
บริษทัฯ โรงไฟฟ้าราชบุรีและราชบุรีเพาเวอร์สามารถดาํเนินการสาํเร็จตามเป้าหมายโดยไม่มีพนกังาน ลูกจา้งของผูรั้บเหมา 
และลกูจา้งของผูรั้บเหมาช่วงประสบอุบติัเหตุจากการทาํงานแต่อยา่งใด 

หนทางข้างหน้า 

บริษทัฯ ยงัคงทุ่มเทสรรพกาํลงัและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้สําเร็จตามเป้าหมาย คือ 
“บริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ มีเป้าหมายเพ่ิม
มูลค่าองคก์รใหถึ้ง 133,000 ลา้นบาท โดยยงัเดินตามแนวทางของแผนกลยทุธ์ใหม่ คือ มุ่งเนน้ขยายการลงทุนโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงหลกัขนาดใหญ่และโครงการพลงังานทดแทนในต่างประเทศ เตรียมความพร้อมสาํหรับประมูลโครงการ
ไอพีพีรอบใหม่ในประเทศสร้างฐานธุรกิจเก่ียวเน่ืองดา้นพลงังานให้สําเร็จ ต่อยอดความร่วมมือกบัพนัธมิตรเดิมและหา
พนัธมิตรใหม่เพ่ือขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศ บริหารคุณภาพสินทรัพยแ์ละการเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจน
พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหเ้ป็นคนเก่งและดีและส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีถือมัน่ในธรรมาภิบาล โดยเฉพาะประเดน็การ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งยกระดบัระบบการป้องกนัและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และมีแผนจะเขา้สู่
การตรวจประเมินของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

การบริหารการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เป็นภารกิจสาํคญัท่ีบริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการคู่ขนานไปกบัการ
เติบโตขององค์กร การจัดการก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพ่ิมกาํลังผลิตจากพลังงานทดแทน และการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางออ้มจะยงัคงเป็นแนวทางหลกัท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการต่อไป โดยจะมีการปรับปรุง
กิจกรรมและเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัภาครัฐและสากลมากข้ึน ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีแผนจะเขา้ร่วมโครงการนาํ
ร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทยกบัองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน) 

การดาํเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมัน่ใจถึงความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอย่างเต็มท่ี เราไม่เคยหยุดน่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและดูแลส่ิงแวดลอ้ม เพราะเช่ือมัน่ว่า 
แนวทางเหล่าน้ีคือหนทางท่ีจะพฒันาองคก์รไปสู่ความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) เติบโตและมัน่คงมา
จนถึงวนัน้ี 
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10.1  การจัดทาํรายงานความยัง่ยนื 

รายงานความยัง่ยืนของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ปี 2557 ไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือเปิดเผย
นโยบายกลยทุธ์ แนวทางดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงานของประเด็นความยัง่ยืนดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ี
สาํคญัต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยครอบคลุมผลการดาํเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 
รายงานความยัง่ยืนถูกจัดทาํข้ึนทุกปี ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 2 โดยจัดทาํข้ึนตามแนวทางการรายงาน รุ่นท่ี 4 ของ Global 
Reporting Initiative (GRI) 

รายงานฉบบัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการรายงานของ GRI รุ่นท่ี 4 ระดบั Core และวิธีการวดัผลหลกัการ
คาํนวณและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณขอ้มูลจะถูกแสดงไวใ้นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นๆ โดยไม่มีการกล่าวซํ้ าถึง
ขอ้มูลท่ีไดร้ายงานในปีท่ีผา่น 

ขั้นตอนในการกาํหนดเน้ือหารายงานมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 การระบุประเดน็ (Identification)  

ระบุประเด็น (aspect) ท่ีมีความสําคญัต่อความยัง่ยืนต่อบริษทัฯ โดยดูท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัประเดน็ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประเดน็ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 

บริษทัฯ จาํแนกผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยการพิจารณาจากความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจ กลยทุธ์ ค่านิยมของบริษทัฯ 
หรือไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบจากการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนผูท่ี้มีความสนใจต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยแบ่งเป็น 11 กลุ่ม และมีกระบวนการสร้างความผกูพนัและสะทอ้นความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ขัน้ตอนท่ี 2 การจัดลาํดับความสาํคัญ (Prioritization) 

การจดัลาํดบัความสําคญัของประเด็นโดยคาํนึงถึงผลท่ีมีต่อการประเมินและตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และความสําคัญด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมต่อธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสําคัญ การจัดลาํดับความสําคัญจะ
ดาํเนินการโดยหน่วยงานกลางและหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทวนสอบประเดน็ (Validation) 

ทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางของบริษทัฯ ท่ีรับผิดชอบการจดัทาํรายงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการระบุ
ประเดน็ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัหลกัการระบุคุณภาพรายงาน 

ขัน้ตอนท่ี 4 การตรวจสอบ (Review) 

สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลงัการจดัพิมพร์ายงานฉบบัน้ี เพ่ือนาํมุมมองมาปรับเน้ือหาของรายงานฉบบั
ถดัไปใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ความสนใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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10.2  ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

1. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีบริษทัฯให้ความสาํคญั และไดเ้ร่ิมดาํเนินการศึกษา
ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือกาํหนดแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในระยะยาวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2558 การผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหลกัทั้ง 3 แห่งของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ในปี 2557 ใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 192,573 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ต นํ้ามนัเตา 86.1 ลา้นลิตร และนํ้ามนัดีเซล 16.7 ลา้นลิตร ผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้ารวม 22.9 ลา้นเมกะวตัต-์ชัว่โมง 
และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 11.3 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (tCO2e) หรือคิดเป็นความเขม้การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse gas intensity) 0.495 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อเมกะวตัต-์ชัว่โมง 
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ดาํเนินกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต และการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าหลกัอยา่งโรงไฟฟ้าราชบุรีไดก้าํหนดแผนงานอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าใน
ระยะเวลา 5 ปี (2556-2560) ท่ีตอ้งจดัทาํโครงการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าให้ได ้1,192 เมกะวตัต-์ชัว่โมง เทียบเท่าประหยดั
พลงังานไฟฟ้าสะสมใหไ้ด ้3,576 เมกะวตัต-์ชัว่โมง ภายในปี 2560 โดยในปี 2557 มีเป้าหมายในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
715 เมกะวตัต์-ชัว่โมง ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้4,881 เมกะวตัต์-ชัว่โมง จากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

ปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และสามารถลดการใชป้ริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าลง 4,652 เมกะวตัต์-ชัว่โมง คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 9,768,702 บาท และคิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง  
2,425 ตนั คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ตวัอยา่งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในรอบปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ Turbine Cycle 

ในปี 2557 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกงัหันไอนํ้ า (Steam Turbine Cycle 
Efficiency) ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี เคร่ืองท่ี 1-2 โดยการควบคุมอุณหภูมิหอระบายความร้อน (Cooling Tower 
Basin) ดว้ยการเดินเคร่ืองพดัลม (Cooling Tower Fan) เตม็จาํนวน (20 ตวั) ในช่วงเวลา 24.00-08.00 น. ส่งผลให้ลดการใช้
พลงังานความร้อน 6,785,023 เมกะจูลต่อปี เทียบไดเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้1,885 เมกะวตัต-์ชัว่โมงต่อปี คิดเป็นการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 983 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ซ่ึงคาํนวณเป็นค่าใชจ่้ายท่ีลดลงเท่ากบั 5,600,000 บาทต่อปี 

โครงการประหยดัเชือ้เพลิง 

โครงการประหยดัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการรักษาระดบัอุณหภูมิ (Keep Warm Condition) ของโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนราชบุรี หน่วยท่ี 1 โดยเปล่ียนแหล่งการใชไ้อนํ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหน่วยท่ี 2 เป็นการใชแ้หล่งไอนํ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมชุดท่ี 1-3 ซ่ึงมีประสิทธิภาพความร้อนสูงกวา่แทน ทาํใหล้ดการใชไ้อนํ้าลงได ้1,000 ตนั เทียบเป็นการลดใช้
พลงังานไฟฟ้าได ้1,343 เมกะวตัต-์ชัว่โมงต่อปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 700 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และคิดเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงได ้1,375,032 บาทต่อปี 

โครงการประหยดัพลงังานโดยการปรับปรุงจุดเกบ็ตัวอย่างวดัค่านํา้ในกระบวนการ Start up 

โครงการปรับปรุงจุดเก็บตวัอยา่งวดัค่านํ้ า ทาํให้สามารถเก็บตวัอยา่งนํ้ าท่ีกาํลงัผลิต 200 เมกะวตัต ์แทนการ
เดินเคร่ืองท่ีกาํลงัผลิต 300 เมกะวตัตไ์ด ้ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 240 เมกะวตัต-์ชัว่โมง หรือเท่ากบัลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 125 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีลดลงเท่ากบั 693,600 บาทต่อคร้ังในการเดินเคร่ือง            
(Start up) 

การลดการใช้พลงังาน 

การลดการใช้พลงังานภายในโรงไฟฟ้าปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินโครงการต่างๆ เพ่ือลดการใช้
พลังงานได้ 15,960 เมกะวัตต์-ชั่วโมงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,334 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า              
ยกตวัอยา่งเช่น 
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1) โครงการเปล่ียนหลอดไฟถนนในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีจากหลอด HID 250W เป็นหลอด LED 100 W            
ทาํให้ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้437 เมกะวตัต์-ชัว่โมงต่อปี ลดค่าใชจ่้าย 1,444,422 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจก              
254 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 

2) โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารสาํนกังานบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จากระบบแบบรวม
ศูนยเ์ป็นแบบแยกส่วน ทาํให้ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้120 เมกะวตัต-์ชัว่โมงต่อปี ลดค่าใชจ่้าย  300,000 บาทต่อปี และ
ลดก๊าซเรือนกระจก 70 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 

3) โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าบริเวณอาคารกงัหันก๊าซกงัหันไอนํ้ า และทางเขา้โรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์จากหลอด HPS 1,000 W และ HPS 250 W เป็นหลอด LED ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้ 671 เมกะวตัต-์
ชัว่โมงต่อปี ลดค่าใชจ่้าย 2,927,716 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจก 390 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 

การลดการใช้พลงังานในอาคารสาํนักงานใหญ่ 

บริษทัฯ ไดมี้กิจกรรมรณรงคเ์พ่ือให้เกิดการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า โดยมีเป้าหมายลดการใชพ้ลงังานและ
ทรัพยากรของอาคารสํานกังาน ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยกระตุน้ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการคน้หาวิธีการลด
การใชพ้ลงังานและทรัพยากรจากกระบวนการปฏิบติังานของตนเอง ในปี 2557 บริษทัฯมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและนํ้าลดลง 
571              เมกะวตัต-์ชัว่โมงและ 5,105 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 21 และ 19 ตามลาํดบั เทียบไดก้บัการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 332 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ส่งผลใหล้ดค่าใชจ่้ายในสาํนกังานไดร้วม 1.98 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไป
ตามเป้าหมายการลดการใชท้รัพยากรและพลงังานลงร้อยละ 10 จากปี 2556 โดยเป็นผลจากการดาํเนินโครงการลดการใช้
พลงังาน ไดแ้ก่ โครงการสาํนกังานสีเขียว และโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร เป็นตน้ 

การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีกาํ ลงัการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทดแทนทั้งในและต่างประเทศทั้งส้ิน 
143.45 เมกะวตัต์ ซ่ึงคิดเป็นการลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัดิบ 76.4 ลา้นลิตรต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลง 226,029 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยกาํ หนดเป้าหมายการพฒันากาํ ลงัผลิตจากแหล่งพลงังาน
ทดแทนทั้ง        ในและต่างประเทศของกลุ่มบริษทัฯ ใหไ้ด ้500 เมกะวตัต ์ภายในปี 2560 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากคู่ธุรกิจ 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางออ้มจากการเลือกดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมี
นโยบายและการดาํเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 ดว้ยตระหนกัว่าการจดัซ้ือ
จดัหาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีส่วนช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศจากกระบวนการผลิตของคู่คา้อนัเป็นผลจากการใชสิ้นคา้และบริการของกลุ่มบริษทัฯ 

สําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีบริษทัฯ จดัหามี 2 
ประเภท สําคญั คือ อะไหล่และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า เป็นสินคา้นําเขา้ท่ีผลิตจากผูผ้ลิตชั้นนาํท่ีไดรั้บการยอมรับใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดบัสากล มีกระบวนการผลิตท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดีซ่ึงช่วยลดผลกระทบใน
ทางออ้มจากการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีจะส่งผลต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ไดม้ากข้ึน และสินคา้และ
บริการของสาํนกังานท่ีมีการรับรองผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานสากล บริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายจดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดร้้อยละ 25 ภายในปี 2560 
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การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน 

โครงการขยายผลแผนพลงังานชุมชนท่ีดาํเนินการร่วมกบัสํานักงานพลงังานจงัหวดั กระทรวงพลงังาน 
เป็นโครงการท่ีสนับสนุนเทคโนโลยีการลดการใชพ้ลงังาน เช่น หลอดประหยดัพลงังาน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ เป็นตน้ เร่ิม
ดาํเนินการตั้งแต่ปี 2554 ในพ้ืนท่ีตาํบลท่าราบ อาํเภอเมือง ตาํบลบา้นสิงห์ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี และป่าชุมชน
จงัหวดัราชบุรี และขยายผลเพ่ิมอีก 3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลนํ้ าพุ อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ตาํบลท่าไมร้วก อาํเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี และตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ในปี 2557 โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนลดการใช้
พลงังานลงร้อยละ 5 

จากการขยายผลสนับสนุนเทคโนโลยีพลงังานชุมชนทั้งหมดพบว่า สามารถส่งเสริมเทคโนโลยีจาํนวน 
242 ช้ิน ให้กบัครัวเรือนทั้งส้ิน 234 ครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม เฉพาะเทคโนโลยีในโครงการของตาํบลบา้นสิงห์ 
ตาํบลท่าราบ และป่าชุมชน จาํนวน 46 ช้ิน คิดเป็นปริมาณพลงังานความร้อนท่ีลดลง 708,175 เมกะจูลต่อปี เท่ากบัปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง 76 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี และลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงทั้งส้ิน 38,880 
บาทต่อปี ส่วนโครงการขยายผลใน 3 จงัหวดั อยูร่ะหวา่งการเกบ็ขอ้มูลเพ่ือประเมินผลการประหยดัพลงังาน จะแลว้เสร็จใน
ปี 2558 

การปลกูฝังจิตสาํนึกเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
เหมาะสมเพ่ือบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมให้ความรู้ทั้งกบัผูป้ฏิบติังานและ         
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ เยาวชนและผูน้าํป่าชุมชนในโครงการ “คนรักษป่์า ป่ารักชุมชน” เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการมีส่วนช่วยในการรักษาพื้นท่ีป่าเพ่ือเป็นแหล่งกกัเก็บก๊าซ
เรือนกระจกของเยาวชนและผูน้าํจากป่าชุมชน 

ภายหลงัการร่วมกิจกรรมผูป้ฏิบติังาน เยาวชน และผูน้ําป่าชุมชน รวม 326 คน มีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการใช้พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเยาวชนกลา้ยิ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติตลอดกระบวนการค่าย และเยาวชนร้อยละ 63 ไดน้าํแผนงานโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีระดมความคิดในค่ายกลบัไปดาํเนินการร่วมกบัชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลนการคดัแยกขยะ         
รีไซเคิล ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยและเพ่ิมแหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรือนกระจกดว้ย 

การเพิม่แหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรือนกระจก 

นอกเหนือจากความพยายามในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านงานดาํเนินงานทั้งในทางตรง
และทางออ้มแลว้บริษทัฯ ยงัคงส่งเสริมโครงการเพิ่มแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกหรือการชดเชยคาร์บอนอยา่งต่อเน่ือง
ดว้ย โดยดาํเนินการภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า คือ โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และโครงการท่ีดาํเนินการภายนอก ไดแ้ก่ โครงการ
คนรักษป่์า ป่ารักชุมชนกิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ป่าชุมชนจงัหวดัราชบุรี และโครงการปลูกป่าตน้นํ้ าสร้างแหล่งกกั
เก็บคาร์บอนฯ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัน่านในปี 2557 การดาํเนินการดงักล่าวสามารถสนับสนุนการเพ่ิมแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือน
กระจกในพ้ืนท่ีป่าไดร้วม 138,749 ไร่ คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีกกัเกบ็ไดร้วม 277,498 ตนัคาร์บอน-ไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
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การจัดทาํแผนลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาวจากโรงไฟฟ้า 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการพฒันาแผนลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาวของโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิงหลกั (บริษทัฯ ถือหุน้ 99.99%) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โดยเป็นการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประเมินศกัยภาพความสามารถของโรงไฟฟ้าพร้อมทั้งเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯคาดหมายวา่ แผนดงักล่าวจะแลว้เสร็จในปี 2558 

นอกจากน้ี ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีจะเขา้ร่วมโครงการนาํร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมคัรใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary EmissionTrading Scheme; Thailand V-ETS) ขององคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ท่ีดาํเนินการร่วมกบัศูนยบ์ริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย
จะนาํระบบ Measurement, Reporting, and Verification System; MRV และกฎการดาํเนินงานสาํหรับระบบ Thailand V-
ETS เขา้มาทวนสอบการจดัการก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารจดัการก๊าซกระจกระยะ
ยาวของกลุ่มบริษัทฯ และสะท้อนถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีต้องการ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใตก้รอบการเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ ท่ีประเทศไทยจะตอ้งเร่ิมดาํเนินการลดก๊าซเรือนกระจกใหไ้ดต้ามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

ความเส่ียงและโอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเป็นตน้เหตุของภยัธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภยัและภยัแลง้ท่ีทวีความ
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนทุกขณะบริษทัฯ ไดต้ระหนกัและบรรจุประเด็นดงักล่าว
เป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีตอ้งประเมินผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจ แมว้่าโดยทัว่ไปการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจะมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งรอบดา้น ตลอดจนมีการออกแบบโครงการให้สามารถ
รองรับภยัทางธรรมชาติ ไดแ้ก่นํ้ าท่วม ภยัแลง้ และแผ่นดินไหว ไดใ้นระดบัท่ีไม่ส่งผลต่อความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า 
หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายทางดา้นการเงิน 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ไดน้าํประเด็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ เขา้ไปพิจารณาในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพาะการพฒันาโครงการใหม่และมาตรการป้องกนั
ปัญหาของโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ โดยให้มีการกาํหนดแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวของ
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจกระทบต่อการ
เติบโตและความยัง่ยนืของบริษทัฯ ในอนาคต 

การจัดการความเส่ียงเร่ืองนํา้ 

บริษทัฯ มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบขอ้มูลสถิติปริมาณนํ้าของลุ่มนํ้าท่ีเป็นแหล่งนํ้าดิบของ
โรงไฟฟ้าหลกัในประเทศของกลุ่มบริษทัฯ คือ ลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง และในสปป.ลาวคือ แม่นํ้างึมอยา่งต่อเน่ือง  

การจัดการความเส่ียงจากอุทกภัย 

บริษทัฯ ประเมินความเส่ียงจากอุทกภยัตั้งแต่การเลือกพ้ืนท่ีตั้งโครงการ โดยศึกษาปัญหาและศกัยภาพของ
พ้ืนท่ีเป็นขอ้มูลในการออกแบบและวางผงัพ้ืนท่ีโครงการ ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าทุกแห่งตอ้งสร้างระบบระบายนํ้ารอบพ้ืนท่ี อ่างเกบ็
นํ้ าดิบ อ่างรับนํ้ าฝนภายในพื้นท่ี รวมทั้งคนัดินกั้นนํ้ ารอบพื้นท่ีโรงไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นมาตรการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวใ้นรายงานการศึกษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีจากเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในประเทศ
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ไทยเม่ือปี 2554 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทัฯ ท่ีตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ไดด้าํเนินการปรับปรุงและเพิ่มมาตรการป้องกนั
ผลกระทบอยา่งครบถว้นทุกแห่งแลว้ 

โรงไฟฟ้าท่ีได้เดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้าแล้ว 

โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มีการจดัทาํคู่มือและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภยั 
พร้อมทาํการอบรมและช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต่อแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้
สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนฯ เป็นระยะๆ เพ่ือให้กระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้าสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประเทศไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557 ไม่พบเหตุการณ์ท่ีเป็นผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
แต่อยา่งใด 

โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ ในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัราชบุรี กาํลงัการผลิตติดตั้งจาํนวน 2 
ชุด ชุดละ 117 เมกะวตัต์ ไดค้าํนึงถึงความเส่ียงการเกิดนํ้ าท่วมท่ีอาจกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า จึงไดศึ้กษาและ
ประเมินผลกระทบจากนํ้าท่วมในปี 2556 และจดัทาํระบบป้องกนันํ้าท่วมทั้งใตดิ้นและบนดินในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 
2557 ส่วนใตดิ้นใชร้ะบบ Soil Cement เพ่ือป้องกนันํ้ าซึมจากใตดิ้น และใชร้ะบบป๊ัมเพ่ือสูบนํ้ าออกกรณีเกิดนํ้ าท่วม 
ส่วนบนดินทาํเข่ือนรอบพ้ืนท่ีโครงการความสูง 2 เมตร เพ่ิมจากระดบันํ้าท่วมสูงสุดในอดีตอีก 0.5 เมตรรวมความสูงเข่ือน
อยูท่ี่ 6.5 เมตรจากระดบันํ้าทะเล ใชง้บประมาณดาํเนินการ 50 ลา้นบาท เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการผลิตไฟฟ้าใหม้ากข้ึน 
รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยัในกรณีนํ้ าท่วม และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองดว้ย 

การจัดการความเส่ียงจากภัยแล้ง 

จากการประเมินความเส่ียงดา้นภยัแลง้ของโรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัราชบุรีและใชน้ํ้ าจากแม่นํ้าแม่กลอง
อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนัยงัไม่พบสัญญาณท่ีแสดงถึงปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในลุ่มนํ้าเพราะป่าตน้นํ้ายงั
มีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยปริมาณนํ้ ายงัคงสามารถเก้ือกลูการใชป้ระโยชน์ของชุมชนและภาคเกษตรกรรมไดต้ามปกติ 
สําหรับการบริหารจดัการนํ้ าในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเข่ือน บริษทัใชห้ลกัเกณฑ์การควบคุมระดบันํ้ าในเข่ือน (Rule 
Curve) ในการจัดการความเส่ียงจากอุทกภยัและภยัแลง้เพ่ือวางแผนการผลิตไฟฟ้าในระยะสั้ นและระยะยาวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าท่ีได้เดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้าแล้ว 

ในการผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้ างึม 2 ในแขวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว พบวา่ปริมาณนํ้าท่า
ในแต่ละปีมีปริมาณไม่แน่นอน และภาวะภยัแลง้อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไดใ้นกรณีท่ีเป็นปีท่ีแหง้แลง้ (Drought Year) 
และนํ้ าในเข่ือนอยู่ในระดบัตํ่าจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าในระดบัตํ่าสุดท่ีกาํ หนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าได ้โรงไฟฟ้า
สามารถแจง้หยดุการผลิตไฟฟ้าล่วงหนา้ได ้2 คร้ัง ตลอดอายสุัญญา อยา่งไรก็ตาม โรงไฟฟ้าไดก้าํหนดแผนการจดัการตน้
นํ้ าร่วมกับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว โดยมีการประชุมวางแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้ งติดตาม
ประเมินผลทุกปี ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกนัความเส่ียงจากการขาดแคลนนํ้าในระยะยาว 
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โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าหงสา ใน สปป.ลาว ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโครงการ กาํ ลงัผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวตัต ์ใชถ่้าน
หินลิกไนตเ์ป็นเช้ือเพลิง มีความเส่ียงในเร่ืองการขาดแคลนนํ้ าจากการใชน้ํ้ าในเข่ือนนํ้ าเลือกท่ีความจุ 16.4 ลา้นลูกบาศก์
เมตรและอาจกระทบกบัการใชป้ระโยชน์ของชุมชน โรงไฟฟ้าจึงไดจ้ดัหาแหล่งนํ้ าดิบจากเข่ือนนํ้ าแก่น ความจุ 19 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร และส่งนํ้ าดว้ยระบบป๊ัมไวเ้พ่ิมเติมพร้อมกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพ่ือเสริมความมัน่คงในการผลิตและ
ป้องกนัผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้ าของชุมชน โดยกาํ หนดเป็นนโยบายในการบริหารจดัการแหล่งนํ้ าร่วมกบั
ภาครัฐ 

2. การจัดการส่ิงแวดล้อม 

ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานกระบวนการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีสร้างผลกระทบใหน้อ้ยท่ีสุด ดว้ยตระหนกัดีวา่ การผลิตพลงังานไฟฟ้านั้น ใชท้รัพยากรธรรมชาติและ
ก่อกาํ เนิดผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม แมไ้ฟฟ้าท่ีผลิตช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมก็ตามบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการจัดการท่ีเข้มงวดทั้ งในด้านคุณภาพอากาศท่ีต้องควบคุม
ประสิทธิภาพการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและการควบคุมมลสารท่ีเกิดข้ึน ดา้นคุณภาพนํ้าท่ีมุ่งเนน้การควบคุมปริมาณการใชน้ํ้ าดิบ
และคุณภาพนํ้าท่ีระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการของเสียมุ่งสู่การลดปริมาณการใช ้การใชซ้ํ้ า และการนาํกลบัมาใช้
ใหม่ ตลอดจนการลดปริมาณของเสียอนัตรายท่ีตอ้งนาํไปฝังกลบใหเ้ป็นศนูย ์

โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องในทุก
ประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมถึงปฏิบติัตามมาตรการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
หน่วยงานกาํ กบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด และตอ้งมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลแก่หน่วยงานกาํ กบั
ดูแลทราบตามกาํหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศท่ีกิจการกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการตามบทบญัญติัท่ีกาํ หนดไวอ้ย่าง
ถกูตอ้ง จึงไม่มีกรณีหรือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัหรือละเมิดกฎหมายและค่าปรับแต่อยา่งใด 

ดว้ยพนัธกิจท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในการดาํเนินงานระดบัสากลและรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน รวมทั้งนาํมาตรฐานต่างๆ มาใชเ้พ่ือยกระดบัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของทุกภาคส่วนทั้ งในประเทศและนานาประเทศมากข้ึน โดย
มาตรฐานท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ 
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 การจัดการคณุภาพส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 

เช้ือเพลิงและนํ้าถือเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัและใชม้ากท่ีสุดในกระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้า
หลกัของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 
กาํลงัการผลิตรวม 4,695 เมกะวตัต ์ใชก๊้าซธรรมชาติจากแหล่งยานาดา และเยตากนุจากสหภาพเมียนมาร์เป็นเช้ือเพลิงหลกั 
นอกจากน้ียงัใชน้ํ้ามนัเตาและนํ้ามนัดีเซล เป็นเช้ือเพลิงสาํรองสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม ตามลาํดบั ซ่ึงจะมีกระบวนการในการดูแลและควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะคุณภาพอากาศท่ีแตกต่างกนั
ไปในแต่ละระบบ 

คณะกรรมการบริหารและคณะทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มประจาํโรงไฟฟ้า จะมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและ
ติดตามการดาํเนินงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินการต่างๆ อยูภ่ายใต้
เง่ือนไขและหลกัเกณฑข์องกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ รวมถึงนโยบายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายสูงสุด 
คือ การผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกนักจ็ดัการป้องกนัผลกระทบ
จากการผลิตไฟฟ้าทั้งในเร่ืองอากาศนํ้า และของเสียใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด 

คณุภาพอากาศและวัสดเุหลอืใช้ 

คุณภาพอากาศ 

กลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมปริมาณมลสารของโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ ก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และฝุ่ นละออง ท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมใ้นกระบวนการผลิตใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ควบคุม โดยมีระบบท่ีใชใ้นการควบคุมดงัน้ี 
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ระบบป้องกนัและควบคุมมลสารในกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 

ระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแบบ Dry Low N0x Burnerสามารถควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในกรณีท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ในกรณีท่ีใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงสาํรองจะใชร้ะบบฉีดนํ้ าปลอดแร่
ธาตุ (Demineralized Water) เขา้ไปในห้องเผาไหมเ้พ่ือควบคุมอุณหภูมิให้อยูต่ ํ่ากว่าจุดท่ีจะทาํให้เกิดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน 

ระบบป้องกนัและควบคุมมลสารในกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 

- ระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแบบ Low N0x Burner ทาํใหก๊้าซออกไซดข์องไนโตรเจนอยูใ่นระดบัตํ่า 
และใชเ้ทคโนโลยกีารนาํก๊าซร้อนจากการเผาไหมห้มุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Flue Gases Re-circulation) 

- ระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(Flue Gas Desulfurization; FGD) กรณีท่ีใชน้ํ้ ามนัเตาเป็น
เช้ือเพลิง 

ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

- ระบบตรวจวดัปริมาณมลสารในอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าทุกปล่องแบบอตัโนมติัอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMs) 

- ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปแบบ ต่อเน่ืองถาวร (Ambient Air Quality 
Monitoring Systems: AAQMs) ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จาํนวน 
5 สถานี 

ระบบป้องกนัและควบคุมมลสารในกระบวนการผลิตตลอดจนระบบตรวจติดตามคุณภาพอากาศจาก
การเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าทุกแห่งท่ีไดอ้อกแบบและติดตั้งตั้งแต่ก่อสร้างโรงไฟฟ้ายงัคงไดรั้บการบาํรุงรักษาและสอบเทียบ
ความถกูตอ้งแม่นยาํในการตรวจวดัค่าตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบควบคุมคุณภาพอากาศยงัคงทาํงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและปริมาณมลสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม ในกรณีท่ีปริมาณมลสารเร่ิมมีค่าสูงผิดปกติ 
สัญญาณเตือนในหอ้งควบคุมการเดินเคร่ืองจะปรากฏข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินเคร่ืองไดท้าํการตรวจสอบระบบควบคุมและ
ระบบตรวจวดั หากผลการตรวจวดัถูกตอ้ง จะติดต่อศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าเพ่ือขอลดกาํลงัการผลิตลง หรือพิจารณา
หยดุเดินเคร่ืองจนกวา่ปริมาณมลสารจะมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

ในปี 2557 ค่าความเขม้ขน้ของมลสารท่ีระบายออกจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมีค่าเฉล่ียดีกวา่เกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 ซ่ึงส่วนใหญ่เดินเคร่ืองโดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นหลกั โดยค่าก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซดท่ี์ระบายออกจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี กรณีท่ีเดินเคร่ืองโดยใชน้ํ้ ามนัเตานั้น ระบบกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซดย์งัคงรักษาประสิทธิภาพการกาํจดัไดต่้อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 97.3 (ประสิทธิภาพติดตั้งร้อยละ 97.2) 

 การจัดการวสัดเุหลือใช้ 

ในการจดัการของเสียของโรงไฟฟ้าเนน้กระบวนการนาํกลบัมาใชใ้หม่หรือสร้างประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
โดยคดัเลือกบริษทัรับกาํจดัของเสียท่ีมีวิธีการนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ และเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตกาํจดัวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นลาํดบัแรก ตลอดจนมีการติดตามและประเมินวิธีการกาํจดัของผูรั้บกาํจดัท่ีสถานรับ
กาํจดั เพ่ือให้มัน่ใจว่าวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จากโรงงานจะไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
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สาํหรับขยะทัว่ไปและขยะรีไซเคิล โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะดาํเนินการวา่จา้งหน่วยงานทอ้งถ่ินดาํเนินการ
ตามหลกัสุขาภิบาลสาํหรับยปิซั่มท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดข์องโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนราชบุรี กรณีใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง จะถูกเกบ็ไวใ้นบ่อเกบ็ยปิซัม่ท่ีมีการใชว้สัดุพลาสติกชนิดหนา (HDPE) รองกน้
บ่อ และมีระบบตรวจสอบคุณภาพนํ้ าใตดิ้นทุก 6 เดือน เพ่ือรอจาํหน่ายให้กับคู่คา้ท่ีสามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดิบใน
กระบวนการผลิตอ่ืนต่อไป 

ในปี 2557 โรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯ มีปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดรวม 10,444 ตนั เป็นของเสีย 
ไม่อนัตราย 10,146 ตนัและของเสียอนัตราย 298.21 ตนั แบ่งเป็นของเสียอนัตรายท่ีนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ได ้297.8 ตนั 
และฝังกลบอยา่งปลอดภยั 0.41 ตนั โดยในปี 2558 มีเป้าหมายในการกาํจดัของเสียอนัตรายดว้ยวธีิฝังกลบใหเ้ป็นศนูย ์

การจัดการน้ํา 

นํ้ าถือเป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษทัฯจึงใส่ใจและให้ความสําคญัต่อการบริหาร
จดัการนํ้ า ดว้ยการติดตามการดาํเนินงานของหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการกาํกบัดูแลการเดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งในกลุ่มบริษทัฯ โดยครอบคลุมการใชน้ํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพและการจดัการนํ้าท้ิงเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งนํ้าธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ของชุมชน 

การลดการใช้นํา้ในกระบวนการผลิต 

บริษทัฯ คาํนึงถึงการใชน้ํ้ าในการดาํเนินธุรกิจ อนัอาจส่งผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าของชุมชนและระบบ
นิเวศ จึงจดัใหมี้การประเมินปริมาณการใชน้ํ้าและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และ
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าแม่กลอง ทั้งน้ีปริมาณการใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าแม่กลองของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวม 
33.06 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ า ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์แหล่งนํ้ าของ
ชุมชนและระบบนิเวศของแหล่งนํ้ า จากสถิติการใชน้ํ้ าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบนั พบวา่แหล่งนํ้ามี
ปริมาณเพียงพอรองรับปริมาณการใชน้ํ้ าของโรงไฟฟ้าได ้โดยไม่มีความเส่ียงจากการขาดแคลนนํ้าและไม่เกิดปัญหาแยง่ชิง
นํ้าใชก้บัชุมชนแต่อยา่งใด 

ในการใชน้ํ้ าของโรงไฟฟ้า ระบบหล่อเยน็ถือเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชน้ํ้ ามากท่ีสุดกว่าร้อยละ 75 ของ
ปริมาณนํ้ าทั้งหมดในกระบวนการผลิต ดงันั้นโรงไฟฟ้าทุกแห่งจึงใหค้วามสาํคญัในการบริหารการใชน้ํ้ าในระบบหล่อเยน็
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดการใชท้รัพยากรนํ้าจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ การควบคุมใหน้ํ้ าระบบหล่อเยน็ใชห้มุนเวียนใหไ้ด้
จาํนวนรอบมากท่ีสุด โดยสามารถใชไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดคือ 4-6 รอบ (ระบบกรด) และ 3-4รอบ (ระบบด่าง) ก่อน
ปล่อยลงสู่บ่อพกันํ้า การติดตามปริมาณการใชน้ํ้ าต่อกาํลงัการผลิต การคิดคน้วิธีนาํนํ้ ากลบัมาใชซ้ํ้ า การปรับปรุงคุณภาพนํ้า
เพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ 

ในปี 2557 มีสัดส่วนปริมาณนํ้ าท่ีกลบัมาใชซ้ํ้ านอกเหนือจากในระบบหล่อเยน็มากข้ึน เป็น 973,702 
ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณนํ้ าท่ีสูบจากแหล่งนํ้าธรรมชาติเขา้มาใชใ้นโรงไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีร้อย
ละ 2.8 โดยการนาํนํ้ากลบัมาใชซ้ํ้ าน้ี นอกจากจะทาํใหมี้ปริมาณการสูบนํ้าดิบลดลงแลว้ ยงัช่วยลดพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการ
สูบนํ้า และลดปริมาณนํ้าท้ิงท่ีจะระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
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การควบคุมคุณภาพและจัดการนํา้ทิง้ 

นํ้ าท้ิงในโรงไฟฟ้ามาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ นํ้ าผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้า และนํ้ าใชแ้ลว้จากอาคาร
สาํนกังาน นํ้ าท้ิงจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นนํ้ าจากระบบหล่อเยน็ท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนอุณหภูมิเท่านั้น ซ่ึง
นํ้ าท่ีใช้แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบาํบัด โดยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบคุณภาพก่อนปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งรองรับนํ้ า 
ส่วนนํ้ าใชใ้นอาคารท่ีบาํบดัจนไดม้าตรฐานแลว้จะถูกนาํไปใชใ้นระบบรดนํ้ าตน้ไม ้โดยคุณภาพนํ้ าท้ิงของโรงไฟฟ้าหลกั
ในปี  2557  ยงัคงมีค่าอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกว่ามาตรฐานนํ้ าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมชลประทานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การยอมรับด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมทีด่ี 

จากการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้ขน้และจริงจงัในปีท่ีผา่นมาของโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตร
เอนเนอจ้ี โครงการระบบรับส่งนํ้ ามนัเตาสําหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรี หน่วยท่ี 1 และ 2 และอาคารสํานักงาน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ทาํใหไ้ดรั้บรางวลัสถานประกอบการท่ีปฏิบติัตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมีการจดัการสภาพแวดลอ้ม ประจาํปี 2557 (EIA Monitoring Awards 2014) จาก
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และ
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ยงัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2545, 2546 
และ 2552 ตามลาํดบั ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

การพฒันาโครงการใหม่กบัการดูแลส่ิงแวดล้อม 

การพฒันาโครงการใหม่เป็นแผนงานสาํคญัในการขบัเคล่ือนบริษทัฯ ไปสู่การเป็นบริษทัฯ พลงังานครบ
วงจรท่ีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในเอเชียแปซิฟิก ในการพฒันาโรงไฟฟ้า บริษทัฯ ถือปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะขั้นตอนของการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
ระเบียบปฏิบติัท่ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํ หนดไว ้ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบจากโครงการและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ให้ครบถว้นทุกภาคส่วน ประกอบดว้ย ประชาชนสถาบันการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและทอ้งท่ี ผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูน้าํทางความคิดหรือปราชญ์
ชาวบา้น องคก์รพฒันาเอกชน กลุ่มอาชีพต่างๆ รอบพ้ืนท่ีตั้งโครงการ ตลอดจนหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และทอ้งถ่ิน 

รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นท่ีดาํเนินการมีตั้งแต่การประชุมอย่างเป็นทางการ การประชุมกลุ่มยอ่ย 
การปรึกษาหารือเฉพาะกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถามทั้งน้ี ประเดน็การหารือเนน้หนกัในเร่ือง
ผลกระทบในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจทั้งดา้นบวกและลบของโครงการรวมทั้งผลกระทบดา้นจิตใจ 

ประเด็นสําคญัท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสนใจและคาดหวงัให้โครงการดาํเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การจดัการคุณภาพอากาศ และการจดัการนํ้ า ซ่ึงบริษทัฯ ตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าวดว้ยการนาํประเด็น
ของชุมชนไปใชก้าํ หนดคุณสมบติัของเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยขีองโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบการควบคุมและป้องกนัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัใชใ้นการกาํ หนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ย เช่น กาํ หนดปริมาณนํ้ า เพ่ือป้องกนัผลกระทบในการแย่งชิงนํ้ าใชก้บั
ชุมชน นอกจากน้ี ผลกระทบทางบวกในมิติเศรษฐกิจและสังคม กเ็ป็นประเดน็ท่ีชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามสาํคญัมาก 
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โดยเฉพาะประโยชน์ท่ีชุมชนและทอ้งถ่ินจะไดรั้บจากโครงการ ซ่ึงทุกโครงการของบริษทัฯ มีการจดัทาํแผนงานพฒันา
ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกัจดทะเบียนจดัตั้งกิจการในทอ้งถ่ิน มีการจา้งงานและการจดัซ้ือในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการสมทบกองทุนพฒันาไฟฟ้าตามปริมาณการผลิตและชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นแต่ละโครงการ ทั้งน้ี มาตรการต่างๆ ท่ี
โครงการไดก้าํ หนดข้ึนเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหก้ารพฒันาโครงการใหม่ของกลุ่มบริษทัฯดาํเนินการ
ไดส้าํเร็จตามแผนงาน 

โครงการใหม่ท่ีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานกาํ 
กบัดูแลและหน่วยงานทอ้งถ่ินแลว้ จึงจะสามารถดาํเนินการขออนุญาตประกอบกิจการและก่อสร้างโครงการได ้ทุกโครงการ
ตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
กาํ หนดไวใ้นรายงานฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและการดาํเนินงานตลอดอายุของโรงไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดสําหรับการพฒันา
โครงการใหม่ในต่างประเทศ บริษทัฯ ไดใ้ช้แนวทางปฏิบติัดังกล่าวน้ีเป็นพ้ืนฐาน และปรับให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย 
ระเบียบขอ้กาํ หนดต่างๆ ของแต่ละประเทศอยา่งเคร่งครัด 

การพฒันาโครงการใหม่ท่ีบริษทัฯ ร่วมลงทุนในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัทาํรายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 6 โครงการ ไดแ้ก่ 

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา กาํลงัการผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่น สปป.ลาว 

2) โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น กาํลงัผลิตติดตั้ง 234 เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมราชบุรี 

3) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ 

4) โครงการพลงังานนํ้าเซเปียน เซนํ้านอ้ย ใน สปป.ลาวขนาดกาํลงัการผลิต 410 เมกะวตัต ์

5) โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร กาํ ลงัผลิตติดตั้ง 132 เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร จงัหวดัปทุมธานี 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงผลิตไฟฟ้านวนคร 

การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ ตั้งอยูท่ี่อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี กาํ ลงัการผลิตติดตั้ง 234 เมกะวตัต ์
กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลือและไอนํ้าจาํหน่ายให้กบัลูกคา้
ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 

การผลิตของโครงการเป็นระบบโคเจนเนอเรชัน่ใชก๊้าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเป็นเช้ือเพลิงหลกั มีจาํนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบดว้ย เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ จาํนวน 2 ชุด เคร่ืองผลิตไอ
นํ้าแรงดนัสูง จาํนวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า จาํนวน 1 เคร่ือง 

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ ไดรั้บการ
พิจารณาและอนุมติัจากสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 และ
โครงการโรงไฟฟ้าชุดท่ี 1 ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 และชุดท่ี 2 กาํหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
เดือนมีนาคม 2558  
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โครงการดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด จนทาํให้การก่อสร้างโครงการราบร่ืนและสามารถจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ อากาศ นํ้ าท้ิงของเสีย เสียง ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนดไวน้อกจากน้ีโครงการฯ ยงัไดจ้ดัทาํรายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกๆ 6 เดือนต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโครงการ 
อีกทั้งการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพชีวติชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างการยอมรับของชุมชนและสังคมดว้ย 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และเป็นกระบวนการท่ีต้องสร้างให้มีข้ึนในองค์กร โดยได้รับความสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใหกิ้ดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลใน
เร่ืองการดาํเนินงาน (Operation) การรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และ
นโยบาย (Compliance with Applicable Laws andRegulations) 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจดั
ให้มีข้ึน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีคุณภาพและมีความ
เช่ือถือ ตลอดจนบริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามบทบัญญัติ ขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือระเบียบ 
นโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีสอบทานการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงการ
ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนทาํการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี 

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในคณะกรรมการไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอบเขตหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ตามระเบียบ
บริษทัฯ วา่ดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบพ.ศ. 2551 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยไดรั้บรายงานจากผสู้ อบบญัชีเก่ียวกบั
ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระสาํคญั แต่อยา่งใดในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
13/2557 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยสรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

- บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อระบบการควบคุม
ภายใน มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลไดเ้พ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหารและพนกังาน 

- บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองคก์ร สายการบงัคบับญัชา รวมถึงการกาํหนดอาํนาจการอนุมติั ตลอดจนหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนตามลาํดบัชั้น มีการกาํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานและติดตามประเมินผล 

- บริษทัฯ กาํหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
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- มีระเบียบ คาํสั่ง สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆ เช่น การบญัชี การเงิน การงบประมาณ 
การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน เป็นตน้ โดยมีการประกาศให้พนักงานทุกคนไดรั้บทราบและ
ปฏิบติัตาม รวมถึงการกาํหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

2. การประเมนิความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ(Ongoing) โดยมีคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
(ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงาน) และฝ่ายวางแผนเป็นผูรั้บผิดชอบและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหาร
ความเส่ียง การจาํแนกปัจจยัเส่ียง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการท่ีใชเ้พ่ือบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
โดยจะประสานงานและประชุมร่วมกบัสายงานต่างๆทุกไตรมาสเพ่ือประเมินความเส่ียงและผลกระทบภายหลงัจากท่ีใช้
มาตรการดาํเนินการแลว้ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเป็นประจาํทุก
ไตรมาสรายละเอียดของการประเมินความเส่ียง และการบริหารจัดการความเส่ียง แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี หัวข้อ                 
“ปัจจยัความเส่ียง” 

3. กจิกรรมควบคุม 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ นโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้ไดรั้บการปฏิบติัตอบสนอง 
บริษทัฯ จึงจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการบญัชีการเงิน การดาํเนินงาน และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานดงัน้ี 

-  มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ อาํนาจการส่ังจ่ายเช็ค
ของผูบ้ริหารระดบัต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบียบและคาํสั่งบริษทัฯ 

- การทําธุรกรรมท่ีเข้าเ ง่ือนไข  เป็นรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน  จะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน และไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการจากผูมี้อาํนาจอนุมติั ซ่ึงไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยคาํนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นสาํคญั  

- มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่บริหารสินทรัพยรั์บผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนินงาน สาํหรับการกาํหนดทิศทางดาํเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ท่ีกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด
นโยบายผา่นทางผูแ้ทนบริษทัฯ และใหผู้แ้ทนบริษทัฯจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นราย
ไตรมาส 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารจึงไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

- คณะกรรมการชุดต่างๆ จะไดรั้บหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอ 
ก่อนการประชุมล่วงหนา้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้ซักถาม คาํช้ีแจง ความเห็นขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของ
กรรมการแต่ละท่านในแต่ละเร่ืองท่ีพิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือเป็นขอ้มูล
อา้งอิงภายหลงั 
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-  กาํหนดให้มีการประชุมระหวา่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กบัผูบ้ริหารของแต่ละสายงานแยกคร้ัง และประชุม
ร่วมกบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป เป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของงาน การแกไ้ขปัญหา และ
เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั 

- ผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี ร่วมกบัผูส้อบบญัชี มีการนาํเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ทบทวนการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมาตรฐานการบญัชีสากลท่ีมีการปรับเปล่ียน 

- บริษทัฯ จดัให้มีระบบการจดัเก็บขอ้มูล เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การจดัทาํรายงานทางการเงิน และ
เอกสารสาํคญัต่างๆไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี 

- บริษทัฯ จดัช่องทางการส่ือสารภายในผา่นระบบ Intranet และ Lotus Note ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะสามารถไดรั้บ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ระเบียบ คาํสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษทัฯ 

- บริษทัฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และผ่านทาง www.ratch.co.th เพ่ือให้
บุคคลภายนอก ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ สามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ไดต้ลอดเวลา 

5. ระบบการตดิตาม 

- บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยจะกาํหนดเป้าหมาย
และตวัช้ีวดัให้กบัทุกสายงานและจะมีการประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรวมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหา
สาเหตุของความแตกต่าง (ถา้มี) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แผนงานรองรับ และวิธีการดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขหรือลดผลกระทบดงักล่าว 
เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบในทุกๆ ไตรมาส 

-  ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผา่นทางแผนการ
ตรวจสอบประจาํปี ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ นายชวลิต พิชาลยั 
และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพรชยั จาํนงค์เดช ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ ในระหวา่งปี 2557 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2557 โดยแต่งตั้ง นายชวลิต พิชาลยั เป็นกรรมการตรวจสอบแทน นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กุล ตั้งแต่วนัท่ี 
22 เมษายน 2557 กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2556 และระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 คร้ังโดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยูใ่นตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ) 
การประชุมกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง จะมีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง
เพ่ือร่วมเสนอขอ้มูล รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละคร้ังได้
นาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ือทราบทุกคร้ังในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนิน
กิจกรรมท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

- สอบทานความถกูตอ้ง ครบถว้น ความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปีของบริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ยก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษทั 

-  พิจารณาขอ้มูลการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีมีการปรับปรุงท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีในการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 
2557 มาปฏิบติั 

- สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

- สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

- สอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความ
เคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส 
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- พิจารณาขอ้มูลระบบงานบริหารความเส่ียง โดยไดรั้บสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานบริหาร
ความเส่ียง ทั้งน้ีปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

- กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดาํเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและให้
ความเห็นในเร่ืองการควบคุมภายในใหรั้ดกมุเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงาน การติดตามผล และการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน
ดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได  ้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีโดยชดัเจน ทั้งน้ีไม่พบจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับการประเมินของผูส้อบบัญชี การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดย
สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ (ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333) หรือนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068) หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรม
สถิตย ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195) แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย ประจาํปี 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,223,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่า
สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

 

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

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
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 13.1 อตัราส่วนทางการเงินของงบการเงินรวม 

ปี 2557*

TFRIC4

ปี 2556*

TFRIC4

ปี 2555 

Non-TFRIC4

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.96                    1.06                    1.38                    

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.54                    0.78                    1.19                    

3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.50                    0.23                    0.68                    

4 อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.79                    7.71                    16.13                  

5 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 62 47 22

6 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 6.05 5.85 8.03

7 ระยะเวลาชําระหน้ี (วนั) 59 62 45

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

8 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 12.84 16.24 14.62

9 กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (ไมร่วมค่าเช้ือเพลิง) (%) 38.19 41.61 40.83

10 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 10.55 11.38 15.32

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

11 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (%) 6.46 6.67 8.18

12 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรสุทธิเฉล่ีย (%) 46.86 44.78 23.66

13 อตัราการหมนุของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.17 0.53                    0.61

14 กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (ลา้นบาท) 10,523.02          11,055.36          15,118.11
15 EBITDA ต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (%) 11.07 11.33                  15.57
16 EBITDA ต่อสินทรัพยถ์าวรเฉล่ีย (%) 68.33 64.85                  31.27

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

17 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.57 0.59                    0.80

18 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชําระคืน

เงินตน้และดอกเบ้ีย (เท่า) 0.66 1.08                    1.57

19 อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.13 0.22                    0.33

ข้อมูลต่อหุ้น 

20 มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 41.92 40.20                  36.53

21 กาํไรต่อหุ้น (บาท) 4.33 4.49 5.33

หมายเหตุ     * งบการเงินสาํหรับปี 2557 และ 2556 จดัทาํตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRIC 4)
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร  

1. เหตุการณ์สําคญัใน ปี 2557 

1.1  การซ้ือหุ้นใน บริษัท ไตร เอนเนอจี ้จํากดั และการโอนกจิการให้แก่บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั ("RGAS") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 ไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นในบริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั ("TECO") จาํนวน 17.119 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.99 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ TECO จากผูถื้อหุน้เดิม เป็นเงินทั้งส้ิน 21.32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 703.43 ลา้น
บาท) ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TECO ผา่น RGAS เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 99.99 และเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของ RGAS โดยวิธี Entire Business Transfer ("EBT") ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ถือหุ้น
โดยตรงใน TECO โดย RGAS ไดเ้สร็จส้ินการชาํระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 

ต่อมาวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 บริษทัฯ ไดโ้อนกิจการทั้งหมดของ TECO โดยวิธี EBT ให้แก่บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ("RG") ซ่ึงทั้ง 2 บริษทัเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้งจาํนวน โดย RG ไดด้าํเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 3,625 ลา้นบาท เพ่ือใชส้ําหรับการซ้ือและรับโอนกิจการดงักล่าว โดยการออกหุ้นสามญัใหม่อีกจาํนวน 
362.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของ RG เพ่ิมข้ึนเป็น 21,900 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารจดัการการลงทุน และสอดคลอ้งกบัการจดัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลให ้RG มีโรงไฟฟ้าใน
การควบคุมดูแล 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี ขนาดกาํลงัการผลิต 3,645 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ขนาด
กาํลงัการผลิต 700 เมกะวตัต ์

1.2 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อายหุุน้กู ้5 ปี ครบกาํหนดไถ่

ถอนปี 2562 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูชุ้ดแรกท่ีออกและเสนอขายตามโครงการหุน้

กูจ้าํนวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจาก Moody's และ Standard and Poor's ท่ีระดบั 

Baa2 และ BBB ตามลาํดบั 

1.3 การลงนามสัญญาทางการเงนิโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ บริษัท ผลติไฟฟ้า    นวนคร จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ผูด้าํเนินโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าราย

เล็กไดป้ระสบความสําเร็จในการจัดหาเงินเพ่ือใช้ในการพฒันาโครงการ โดยไดล้งนามสัญญาทางการเงิน ซ่ึงกาํหนด

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการกูเ้งินมูลค่าประมาณ 4,770 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินไทย 3 แห่ง ระยะเวลา 20.5 ปี 

1.4 การขายหุ้นในบริษัท สุโขทยัเอน็เนอร์ยี ่จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินการขายหุ้นท่ีถืออยู่

ทั้งจาํนวน ในบริษทั สุโขทยัเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั คิดเป็นจาํนวน 200,000 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 25 ในราคาหุน้ละ 54.71 บาท รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 10.94 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
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1.5  การลงทุนในโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น 

1)  การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนช่ันแนล  (สิงคโปร์)  คอร์ปอเรช่ัน 

จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล  (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ("RHIS") 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ ไดล้งนามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นกับบริษทั เชาว  ์อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 

("CHOW") เพ่ือร่วมดาํเนินการจดัตั้งบริษทั RICI International Investment Pte. Ltd. ("RICI") ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือ

ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น ขนาดกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 33 เมกะวตัต ์(ระยะแรก) 

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 บริษทั RICI ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุน

จดทะเบียนเบ้ืองตน้ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์  โดย 

RHIS ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ CHOW ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40 และไดด้าํเนินการชาํระค่าหุน้ครบทั้งจาํนวน

แลว้ อยา่งไรกต็าม RICI จะมีการเพ่ิมทุนในภายหลงัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขการลงทุนและขอ้ตกลงทางการเงินต่อไป 

2) การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชบุรีพลงังาน จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557  บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ("RE")  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได ้

ลงนามสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นกบับริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ จาํกดั ("PSCL") เพ่ือร่วมดาํเนินการจดัตั้งบริษทั โอเวอร์ซี กรีน 

เอนเนอร์ยี ่จาํกดั ("OGE") เพ่ือใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2557 OGE ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดย

มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย RE ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 60 และ PSCL ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40 และไดด้าํเนินการชาํระค่าหุน้ครบทั้งจาํนวนแลว้ 

1.6 การขายหุ้นในบริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินการขายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้ง

จาํนวน ในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม จังหวดั

เพชรบูรณ์ คิดเป็นจาํนวน 24.28 ลา้นหุน้ สัดส่วนร้อยละ 55.18 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 118.43 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

1.7 การเข้าซ้ือหุ้นในบริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทั ราชบุรีโค

เจนเนอเรชัน่ จาํกดั (เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั) จาํนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 

ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดจากบริษทั นํ้าตาลราชบุรี จาํกดั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8.75 ลา้นบาท เพ่ือร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 100 เมกะวตัต ์และกาํลงัการผลิตไอนํ้าประมาณ 15 ตนัต่อชัว่โมง 
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ตั้งอยูท่ี่ตาํบลเบิกไพร อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบัการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยคาดวา่โครงการจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

2. การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัทาํงบการเงินให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทัฯ รวมถึงบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และกิจการท่ี

ควบคุมร่วมกนั ไดแ้ก่ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ไดถื้อปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

(TFRIC 4) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ และกาํหนดใหน้าํมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ซ่ึงบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีเขา้เง่ือนไขวา่เป็นขอ้ตกลงท่ีประกอบไปดว้ยสัญญาเช่าการเงิน และมีผลทาํ

ใหรู้ปแบบของรายการในงบการเงินของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

2.1 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เปล่ียนแปลงการบนัทึกรายไดค้่าขายไฟในส่วนของการกูเ้งินและผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นเป็นรายไดต้าม

สัญญาเช่าการเงินตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยในปี 2557 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงินเป็นจาํนวน 

5,567.74 ลา้นบาท 

ทั้ งน้ีรายไดค้่าขายไฟในส่วนท่ีไดรั้บเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

รวมทั้งค่าพลงังานไฟฟ้า ยงัคงบนัทึกบญัชีดว้ยวธีิการเดิม 

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน 

เปล่ียนแปลงการบนัทึกรายการวสัดุสํารองคลงั ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็น

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงแสดงมูลค่ายอดคงคา้งสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้กัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ บนัทึกลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นจาํนวน 31,618.39 ลา้นบาท รวมทั้งปรับปรุง

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมลดลงจาํนวน 189.91 ลา้นบาท

และ 217.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีรายการปรับปรุงผลกระทบของปีก่อนในรายการกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนทั้งส้ินจาํนวน 

2,698.69 ลา้นบาท 
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ผลกระทบต่องบการเงินรวม (ล้านบาท)

รายการ TFRIC 4 เดิม ผลต่าง

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ปี 2557

     รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 49,402.01 58,668.91 (9,266.90) (1)

     รายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ 5,567.74 -                   5,567.74 

     ตน้ทุนขาย 47,913.68 50,769.54 (2,855.86) (2)

     รายไดอ้ื่น 856.90 899.75 (42.85)

     ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,697.10 1,720.03 (22.93)

     ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมรว่มกนัและบรษิทัรว่ม 1,284.82 1,337.07 (52.25)

     คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,269.38 1,295.94 (26.56)
     กําไรสาํหรบัปีส่วนของบรษิทั 6,279.03 7,167.94 (888.91)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

     ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 31,618.39 -                   31,618.39 

     วสัดุสาํรองคลงั ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิและ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 21,491.64 50,003.95 (28,512.31)

     เงนิลงทุนในกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั 10,535.02 10,752.49 (217.47)

     สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 51.62 241.53 (189.91)

     กําไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 44,604.56 41,905.87 2,698.69 
     สนิทรพัยร์วม / หน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 96,235.04 93,536.35 2,698.69 

(1) ผลต่างรายไดใ้นส่วนน้ีไดถู้กรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามสญัญาเช่าการเงนิ

(2) ผลต่างเกดิจากค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ซึง่ตามงบแสดงฐานะการเงนิ อาคารและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าดงักล่าว

     ไดเ้ปลีย่นแปลงการบนัทกึเป็นลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ
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3. รายงานวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 
(ลา้นบาท)

รายได้ 57,903.03 51,024.37 6,878.66 13.5

หกั คา่เชือ้เพลงิ 42,622.74 36,026.82 6,595.92 18.3

รายได ้(ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ) 15,280.29 14,997.55 282.74 1.9

ตน้ทนุขายและคา่ใชจ่้าย (ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ) 10,285.42 9,838.59 446.83 4.5

4,994.87 5,158.96 (164.09) (3.2)

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 347.99 704.11 (356.12) (50.6)

กาํไรสาํหรบัปี 5,342.86 5,863.07 (520.21) (8.9)

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 138.88 5.22 133.66 2,560.5

กาํไรทีเ่ป็นของสว่นของเจา้ของของบรษิทัก่อนรายการพเิศษ 5,481.74 5,868.29 (386.55) (6.6)

รายการพเิศษ

     - กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ TECO 797.29                   -   797.29          -   

     - กาํไรจากการจาํหน่ายลกูหน้ีระยะยาวอื่น                   -               645.83 (645.83) (100.0)

กาํไรท่ีเป็นของส่วนของเจ้าของของบริษทั 6,279.03 6,514.12 (235.09) (3.6)

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 4.33 4.49 (0.16) (3.6)

เพิม่(ลด) %ปี 2557
ปี 2556 

(ปรบัปรงุใหม)่

 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2557 มีกาํไรจาํนวน 6,279.03 ลา้นบาท 

(คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 4.33 บาท) เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 6,514.12 ลา้นบาท (คิด

เป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 4.49 บาท) ปรากฏวา่กาํไรลดลงจาํนวน 235.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 โดยมีรายการแตกต่างท่ี

เป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

3.1 กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือหุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อหุน้สามญั บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี 

จาํกดั ("TECO") เพ่ิมเติมร้อยละ 49.99 ในราคา 21.32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 703.43 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการ

ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ โดยบริษทัฯ รับรู้กาํไรจากรายการดงักล่าว

เป็นจาํนวน 797.29 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจาํนวน 2,257.02 ลา้นบาท หักดว้ยผลต่างจากการ

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยู่ก่อนหน้าการซ้ือหุ้นดงักล่าวจาํนวน 1,459.73 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 1 

สิงหาคม 2557 TECO ไดโ้อนกิจการทั้งหมดโดยวิธี Entire Business Transfer ใหแ้ก่บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ("RG") 
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ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ส่งผลใหปั้จจุบนั RG มีโรงไฟฟ้าท่ีอยูใ่นการควบคุมดูแล 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี ขนาดกาํลงัการ

ผลิต 3,645 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ขนาดกาํลงัการผลิต 700 เมกะวตัต ์

3.2 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 42,622.74 ลา้นบาท) ปี 2557 จาํนวน 

6,779.27 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 (7,543.91 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 764.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 สาเหตุหลกั

เน่ืองจากรายไดค้่าขายไฟของโรงไฟฟ้าราชบุรีลดลงจาํนวน 993.35 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้ามีการบาํรุงรักษาตามแผน

นอ้ยกวา่ปีก่อนส่งผลใหอ้ตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2557 ตํ่ากวา่ปี 2556 ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

3.3 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 

 ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิงจาํนวน 42,622.74 ลา้นบาท) ปี 2557 จาํนวน 5,290.94 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 (5,032.99 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 257.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 

2557 บริษทัฯ รวมตน้ทุนขายและการให้บริการของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ไวจ้าํนวน 531.35 ลา้นบาท ขณะท่ีตน้ทุนขาย

และการให้บริการของโรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียและโรงไฟฟ้าราชบุรีลดลงจาํนวน 184.82 ลา้นบาท และ 111.18 

ลา้นบาทตามลาํดบั สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2557  โรงไฟฟ้ามีการบาํรุงรักษาตามแผนนอ้ยกวา่ปีก่อน 

3.4 ดอกเบ้ียรับและกาํไรจากการจาํหน่ายลกูหน้ีระยะยาวอ่ืน 

 ดอกเบ้ียรับปี 2557 จาํนวน 267.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 (411.35 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 143.53 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 34.9 สาเหตุหลกัเน่ืองจากเม่ือปี 2556 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยใน

ประเทศออสเตรเลีย รับรู้ดอกเบ้ียรับจากสัญญาการชาํระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) จากการขาย

เงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Loy Yang A เป็นจาํนวน 163.36 ลา้นบาท และไดข้ายสัญญาการชาํระเงินดงักล่าวเม่ือเดือนมิถุนายน 

2556 โดยรับรู้กาํไรจากการขายเป็นจาํนวน 645.83 ลา้นบาท 

3.5 รายไดอ่ื้น 

 รายไดอ่ื้นปี 2557 จาํนวน 856.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 (407.57 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 449.33 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 110.3 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กลบัรายการประมาณการ

หน้ีสินและเรียกคืนค่าพฒันาโครงการท่ีเคยบนัทึกไวเ้ป็นรายไดจ้าํนวน 440.24 ลา้นบาท เน่ืองจากคู่สัญญาไม่สามารถ

ปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

3.6 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2557 จาํนวน 2,206.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 (1,738.98 ลา้นบาท) เป็น

จาํนวน 467.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.9 โดยมีสาเหตุมาจากรายการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

3.6.1 ในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ระเมินและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนใน

ประเทศออสเตรเลีย เป็นจาํนวนเงินรวม 509.55 ลา้นบาท เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้
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3.6.2 ในปี 2557 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการขายหุน้ท่ีถืออยูร้่อยละ 55.18 ทั้งจาํนวนในบริษทั ซัสเทนเอ

เบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้มและเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม จังหวดั

เพชรบูรณ์ เป็นจาํนวน 142.11 ลา้นบาท 

 3.6.3  ในปี 2556 บริษทัฯ ไดท้าํการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า - นํ้างึม 3 

จาํนวน 315 ลา้นบาท จากการท่ีรัฐบาล สปป.ลาวไม่ต่ออายสุัญญาพฒันาโครงการ รวมทั้งตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในโครงการ

เกาะกงอีกเป็นจาํนวน 29.14 ลา้นบาท 

3.7 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 ปี 2557 บริษทัฯ รับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 347.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 (704.11 ลา้นบาท) 

เป็นจาํนวน 356.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50.6 สาเหตุหลกัเน่ืองจากกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของหุ้นกูส้กุลเยนลดลง

จาํนวน 390.56 ลา้นบาท จากการท่ีเงินสกลุเยนอ่อนค่าลงกวา่ปีก่อน 

3.8 ตน้ทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินปี 2557 จาํนวน 1,518.45 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 (1,633.39 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 

114.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 สาเหตุหลกัเน่ืองจากดอกเบ้ียจ่ายของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ลดลงจาํนวน 

124.40 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ในระหวา่งปี 

3.9 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมปี 2557 จาํนวน 1,284.82 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 (727.71 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 557.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76.6 โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

3.9.1 ในปี 2557 ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนทาํใหบ้ริษทัฯ รับรู้ผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุม

ร่วมกนั 3 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั และ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

เพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน 293.33 ลา้นบาท 106.66 ลา้นบาท และ 88.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.9.2 รับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 25 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 105.03 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดค้่าความพร้อมจ่ายเพ่ิมข้ึนจากอตัราค่าความพร้อมจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ตามสัดส่วนร้อยละ 25 

เป็นจาํนวน 109.98 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  

3.10 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินไดปี้ 2557 จาํนวน 1,269.38 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2556 (1,433.24 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 163.86 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.4 สาเหตุหลกัเน่ืองจากภาษีเงินไดข้องบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ลดลงจาํนวน 215.31 ลา้น

บาท เน่ืองจากกาํไรก่อนภาษีตํ่ากวา่ปีก่อน 

4. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงิน 
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4.1  การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จาํนวน 96,235.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 (93,874.50 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,360.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.57
ณ 31 ธ.ค.56 
(ปรบัปรงุใหม)่

เพิม่(ลด) %

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 31,407.68 24,375.28 7,032.40 28.9

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 64,827.36 69,499.22 (4,671.86) (6.7)

รวมสินทรพัย์ 96,235.04 93,874.50 2,360.54 2.5

 

4.1.1 สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 31,407.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 (24,375.28 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 7,032.40 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

(1) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ

สิงคโปร์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึนรวมจาํนวน 3,127.33 ลา้นบาท สาเหตุหลกั

เน่ืองจากการออกจาํหน่ายหุน้กูจ้าํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 260 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

(เทียบเท่า 206.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ในเดือนเมษายน 2557 

(2) ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,033.25 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจาก

ลูกหน้ีค่าขายไฟของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ("RG") เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,047.55 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการควบ

รวมกิจการกบับริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั ("TECO") ประกอบกบั รายไดค้่าขายไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 

2557 สูงกวา่เม่ือเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2556 

4.1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 64,827.36 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 (69,499.22 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 4,671.86 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการเขา้ซ้ือหุน้ บริษทั ไตร เอน

เนอจ้ี จาํกดั ("TECO") เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 ทาํให้เปล่ียนวิธีการบนัทึกบญัชีเป็นการ Consolidation ส่งผลให้เงิน

ลงทุนใน TECO ลดลงเป็นจาํนวน 2,163.16 ลา้นบาท ประกอบกบัการตดับญัชีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีอีกจาํนวน 2,028.50 ลา้นบาท 
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4.2 การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 96,235.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (93,874.50 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,360.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.57
ณ 31 ธ.ค.56 
(ปรบัปรงุใหม)่

เพิม่(ลด) %

หนี้สนิ 35,035.64 34,748.03 287.61 0.8

สว่นของผูถ้อืหุน้ 61,199.40 59,126.47 2,072.93 3.5

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 96,235.04 93,874.50 2,360.54 2.5

 

4.2.1 หน้ีสินจาํนวน 35,035.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน (34,748.03 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 287.61 ลา้น

บาท โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

(1) หุ้นกูแ้ละเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,996.08 ลา้นบาท จากการออกจาํหน่ายหุ้นกูจ้าํนวน 

300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 260 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ในเดือนเมษายน 2557 

(2) เจา้หน้ีการคา้ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,776.49 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัเน่ืองจากการควบรวมกิจการกบับริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั ประกอบกบัในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557 

โรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองมากกวา่ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2556 ส่งผลใหป้ริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงมากข้ึน 

(3) บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย เบิกเงินกู้

ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี 2557 จาํนวน 20 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 537.71 ลา้นบาท) 

(4) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั จ่ายชาํระคืนหุน้กูใ้นระหวา่งปี จาํนวน 4,961.40 ลา้นบาท 

4.2.2 ส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,072.93 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจาก 

(1) กาํไรสาํหรับปี 2557 จาํนวน 6,279.03 ลา้นบาท  

(2) บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2557 จาํนวน 2.27 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้

กาํไรสะสมลดลงจาํนวน 3,291.50 ลา้นบาท 

(3) องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 494.45 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจาก

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 1,061.47 ลา้นบาท ขณะท่ีมีกาํไรจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ EDL-GEN จาํนวน 567.38 ลา้นบาท 

(4) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจาํนวน 420.15 ลา้นบาท 
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5. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

(ลา้นบาท)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 9,841.55 4,468.62 5,372.93

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (2,419.72) 8,277.63 (10,697.35)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (4,366.29) (13,185.41) 8,819.12

3,055.54 (439.16) 3,494.70

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ
คงเหลอืสิน้งวด 112.37 (383.64) 496.01
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 7,437.78 8,260.58 (822.80)

เงนิสดของบรษิทัย่อยทีซ่ื้อ/ขายในระหวา่งงวด           17.37               -   17.37

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้งวด 10,623.06 7,437.78 3,185.28

เพิม่(ลด)ปี 2557
ปี 2556 

(ปรบัปรงุใหม)่

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นจาํนวน 

10,623.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (7,437.78 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 3,185.28 ลา้นบาท สรุปสาเหตุ

ไดด้งัน้ี 

5.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน ทาํให้เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 5,372.93 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัเน่ืองจากในปี 2557 บริษทัฯ รับรายไดค้่าขายไฟมากกวา่ปีก่อนเป็นจาํนวน 2,947.52 ลา้นบาท รวมทั้งจ่ายค่าเช้ือเพลิง

นอ้ยกวา่ปีก่อนจาํนวน 1,804.58 ลา้นบาท 

5.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึน ทาํให้เงินสดลดลงจาํนวน 10,697.35 ลา้นบาท สาเหตุหลกั

เน่ืองจาก 

 5.2.1 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิเป็นจาํนวน 1,722.99 ลา้นบาท ขณะท่ี

ในปี 2556 บริษทัฯมีเงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิเป็นจาํนวน 3,756.10 ลา้นบาท  

 5.2.2 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัฯ ซ้ือหุน้เพ่ิมเติมใน บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั จาํนวน 21.32 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 703.43 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 3.1 

5.2.3 ในปี 2556 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศออสเตรเลีย 

ไดรั้บเงินจากการขายสัญญาการชาํระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment Option Agreement) เป็นจาํนวน 3,518.06 ลา้นบาท 



          สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
  หนา้ 174 

 

5.3 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลง ทาํให้เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 8,819.12 ลา้นบาท สาเหตุหลกั

เน่ืองจาก 

 5.3.1 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ

สิงคโปร์ ออกจาํหน่ายหุ้นกูจ้าํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือมาชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 260 ลา้นเหรียญสิงคโปร์

ในเดือนเมษายน 2557 ส่งผลใหเ้งินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3,037.50 ลา้นบาท 

5.3.2 ในระหว่างปี 2557 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศ

ออสเตรเลีย เบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างปี 2557 จาํนวน 20 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 

537.71 ลา้นบาท) 

5.3.3 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ จ่ายตน้ทุนทางการเงินนอ้ยกวา่ปี 2556 เป็นจาํนวน 419.42 ลา้นบาท 

5.3.4 การชาํระหน้ีเงินกูข้อง บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศ

ออสเตรเลียในระหวา่งปี 2556 ส่งผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจาํนวน 4,307.84 ลา้นบาท 

6. อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั  

1) อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 1.96 1.06

2) กาํไรสทุธติ่อรายไดร้วม (ไมร่วมคา่เชือ้เพลงิ) (%) 38.19 41.61

3) อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 10.55 11.38

4) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (%) 6.46 6.67

5) กาํไรสทุธก่ิอนหกัดอกเบีย้ ภาษเีงนิได้

  คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ่าย (EBITDA)  (ลา้นบาท)

6) EBITDA ต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่  (%) 11.07 11.33

7) อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 0.57 0.59

8) อตัราสว่นความสามารถในการชาํระคนื

  เงนิตน้และดอกเบีย้ (DSCR)  (เทา่)

9) มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 41.92 40.20

10) กาํไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 4.33 4.49

10,523 11,055

0.66 0.93

อตัราสว่น ปี 2557
    ปี 2556    
(ปรบัปรงุใหม)่
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให้   นายวุฒิชยั ตนักุรานันท์    เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ  นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ  ลายมือช่ือแบบยอ่ 

นายพงษดิ์ษฐ พจนา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
ผู้รับมอบอาํนาจ      

นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา   ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายคุรุจิต  นาครทรรพ 

 ประธานกรรมการ  
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

 ประธานกรรมการ

กลัน่กรองการลงทุน  

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง

เป็นวาระที ่2 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง  

19 ธันวาคม 2554 

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

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

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

 วฒุิบตัร หลกัสูตร "ภูมิพลงัแผน่ดิน" สาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูงรุ่นที่ 2 (พ.ศ.2556) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (4) 

  2557 – ปัจจุบนั รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

  2557 กรรมการ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

  2554-2557 กรรมการ กฟผ. 

  2553-2557 รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  
2550-2557 กรรมการ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 
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            หนา้ 177 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
(ต่อ) 

 

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

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

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

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

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 
46 (ผูน้าํที่มีวสิยัทศัน์) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน (ก.พ.) 

  2551-2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่2 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง             

13 กุมภาพนัธ์ 2555 

64  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับนัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟ้า           
โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการกาํกบัดูแลสาํหรับ
กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจ 
สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ภาครัฐ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program Update  (DCPU 2/2014)  สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Anti-Corruption for 
Executive Program (ACEP 13/2014) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

   - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี   

   - ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ  

 

   - กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

   - กรรมการเร่งรัด กาํกบั ติดตามการ    
กูว้กิฤติอุทกภยั จงัหวดันนทบุรี 

 

   - กรรมการบริหารความเสี่ยง   กฟน. 

   - กรรมการพิจารณาแผนงานวสิาหกิจ กฟน. 

   
- กรรมการพิจารณาแผนงานและ
ประเมินผลงานผูว้า่การ 

กฟน. 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 
(ต่อ)  

 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advance Audit 
Committee Program (ACP 40/2012) ส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

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

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

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

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   - กรรมการกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

   - ผูจ้ดัการกองฝึกนกับิน  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายทรงภพ พลจันทร์ 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการ

ทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง        

29 มนีาคม 2556 

60  ปริญญาเอก Ph.D. สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 

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

(พ.ศ. 2547) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(ก.พ.)   

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดงัสูงดา้นวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2556) สถาบันวิทยาการ
พลงังาน 

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

 ปริญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 
50 (พ.ศ. 2550) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2556 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (4) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2557 ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

  2553-2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  2549-2553 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  2548-2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
   

     

     



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 181 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายทรงภพ พลจันทร์ 

(ต่อ) 

 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ASEAN Executive Program,   
New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  

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

     

     

     

     

     

     

     

  

   

     

     

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



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 182 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /             
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. พลตํารวจโทถาวร  จันทร์ยิม้ 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่งเป็น

วาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง             

27 มนีาคม 2555 

64  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต             
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับนัฑิต               
พฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต                 
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

 วทิยาลยัเสนาธิการทหาร 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP 107/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ปริญญาบตัร หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) รุ่นที่ 41 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงานตาํรวจ
ชั้นสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

   - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554-2556 กรรมการองคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

  2552-2553 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

  
2551-2552 กรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

     

     

     

     

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 183 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายสาธิต  รังคสิริ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการธรรมาธิบาล

และความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง

เป็นวาระที ่2 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง        

30 มนีาคม 2553 

55  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์                
(การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัสยาม 

 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

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

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management 
Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 39 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 ประกาศนียบตัร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส 
โดยทุน ACTIM 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ธนาคารออมสิน 

  2556 - ปัจจุบนั ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

  2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554-2557 กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  2553-2556 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

  2552-2554 กรรมการ บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

  2552-2553 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  2552-2553 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจดัการกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

  
2552-2553 กรรมการ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(กบข.) 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 184 

 

 
 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายสาธิต  รังคสิริ 
(ต่อ) 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร EDI Taxation Technology, 
University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย 

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

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

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

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2552-2553 กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลเครดิต 

   

     

   

   

  
   

   

  
   

   

     

     

     



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 185 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

6. นายชวลติ พชิาลยั 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง        

29 มนีาคม 2557 

59  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต                 
(พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

 Master of Arts Public Administration, Carleton University
ประเทศแคนาดา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (การเงิน, เศรษฐมิติ)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP 192/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

 วฒุิบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง 
รุ่นที่ 24 (พ.ศ.2555) ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 The Columbia Senior Executive Program (CSEP 131), 
Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2554) 

 ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) (พ.ศ. 2551) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (น.บ.ส.)     
รุ่นที่ 39 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  2557 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (4) 

  2557 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและ                    
แผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

  
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ สภาวจิยัแห่งชาติ และกรรมการ

สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 
 

  2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอ้ม
นานาชาติ สิรินธร 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556-2557 กรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัทพ์ลงังาน 
(นิวเคลียร์) 

ราชบณัฑิตยสถาน 

  2555-2557 ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

  2554-2555 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

  2549-2554 รองผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน
พลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 186 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา 
 กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       

เป็นวาระที ่2 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                        

27 มนีาคม 2555 

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

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

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

 ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิค
การแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกั
บริหารระดบัสูง (ปปร.)รุ่นที่ 16 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 3               
(พ.ศ. 2556)  สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2551 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  2550 – ปัจจุบนั  
  

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ                 

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

  
2550 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ                       

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

  2550 – ปัจจุบนั   ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ     

วทิยาลยัการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

     

  

   

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 187 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา 

(ต่อ) 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์
ระดบัผูบ้ริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 9  กรมกิจการพล
เรือนทหารบก 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน 

     

    

     

  
   

     

        

        

        

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 188 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8 นายพูนสุข โตชนาการ 

 กรรมการ  
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

 กรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

1 ตุลาคม 2556 

60  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP 163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารการคลงั                  
สถาบนัวทิยาการเศรษฐกิจและการคลงั  

 วฒุิบตัร การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์รมหาชน  
รุ่นที่ 12 สถาบนัพระปกเกลา้                                        
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ                         
และสาํนกัคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

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

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  รองประธานกรรมการสหกรณ์                 
ออมทรัพย ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555-2557 รองผูว้า่การบญัชีและการเงิน ทาํหนา้ที่

ผูบ้ริหารใหญ่ดา้นการเงิน 
กฟผ. 

  2554 - 2555 ผูช้่วยผูว้า่การบญัชี กฟผ. 

  2553 – 2554 ผูช้่วยผูว้า่การสาํนกัตรวจสอบภายใน กฟผ. 

  2550 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ
สายงานพฒันา 

กฟผ. 

     

     

  

   



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 189 

 

  

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นางสาวรัตนา  ตรีพพิฒัน์กุล 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการทรัพยากรบุคคล

และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

29 มนีาคม 2556 

64  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Audit 
Committee Program (AACP 15/2014) สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้น
ความมัน่คงชั้นสูง รุ่นที่ 4 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 15 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวทิยาลยัตลาดทุนรุ่นที่ 19 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวทิยาลยัพลงังานรุ่นที่ 4 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรมหานครรุ่นที่ 3 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั พี.โอ.ซี.ฟีนิกซ์กอลฟ์ แอนด ์

คนัทรีคลบั พทัยา จาํกดั 

  2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ฟีนิกซ์ แลนด ์ดีเวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 

  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ป จาํกดั 

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

  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

  2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารฝ่ายลูกคา้
สมัพนัธ ์

บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จาํกดั (มหาชน) 

  2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารฝ่ายลูกคา้
สมัพนัธ์ 

บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป 
จาํกดั 

  

2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารฝ่ายลูกคา้
สมัพนัธ ์

บริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จาํกดั 

2549 - 2557 กรรมการ บริษทั พี บลู ลากนู เจมส์ จาํกดั 

2549 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี บลู ลากนู เจมส์ จาํกดั 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 190 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /         
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10. นายสุวทิ คงแสงภักดิ์ 

 กรรมการอสิระ 

 กรรมการบริหาร              
ความเสี่ยง  

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง        

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง        

29 มนีาคม 2556 

54  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายมหาชน 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมาย                          
แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรปิยะฌานทรานสปอร์ต จาํกดั 

  2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสแอลซี ลอว ์จาํกดั 

     

     

     

  ประสบการณ์การทาํงาน  

   - ไม่มี  

     

     

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 191 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11. นายรัมย์ เหราบตัย์ 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

1 ตุลาคม 2556 

58  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management 
Program, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร หลกัประจาํวทิยาลยัการ
ทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 

 Leading into the Future Under Strategic Inflection  
of Change 

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

Program (ENOP) 
  EGAT Assistant Director Development Program 

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

7,446 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2557 – ปัจจุบนั  รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556-2557 รองผูว้า่การเชื้อเพลิง กฟผ. 

  2555 - 2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

  2554 – 2556 ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจบาํรุงรักษา  กฟผ. 

  2553 - 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาโยธา   กฟผ. 

  2550 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษาเครื่องกล กฟผ. 

     

  

   

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



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 192 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง        

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง        

20 ตุลาคม 2557 

61  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขวศิวกรรม
เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management 
Program, Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Financial Statements for 
Directors (FSD 14/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program  (DCP 83/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Development Program-2 มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Creating Value Through 
Product Management and Customer Profitability 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และ บริษทั 
ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

  2553 - 2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

  2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

  2552 - 2556 กรรมการ กฟผ. 

  2552-2556 ผูว้า่การ กฟผ. 

  

2552-2553 กรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2551-2552 รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ. 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 193 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /          
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 
(ต่อ) 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ASEAN Executive 
Development Program, Thammasat Business School 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 194 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

13. นายชวน ศิรินันท์พร 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

19 ธันวาคม 2557 

61  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี 

 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 
112/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

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

 หลกัสูตรผูน้าํการเปลี่ยนแปลงระดบัสูง                     
สถาบนัดาํรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง วทิยาลยัการปกครอง 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2557-ปัจจุบนั กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2555-2556 อธิบดีกรมการปกครอง  

  2554-2555 ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา  

  2553-2554 ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่  

  2550-2553 ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี  

     

     

  

   

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



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 195 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

14. นายวฑิูรย์ กุลเจริญวริัตน์ 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

20 ตุลาคม 2557 

56  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมความปลอดภยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต                   
สาขาวศิวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต                            
สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 52 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ
ป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2552) 

 ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที่ 1  
รุ่นที่ 43 สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน           
(พ.ศ. 2548) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2557-ปัจจุบนั อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555-2556 ที่ปรึกษาประจาํคณะกรรมาธิการการ

ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ และสาธารณภยั                          

สภาผูแ้ทนราษฎร 

  

2546-2557 กรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงาน
การวเิคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการดา้นการพฒันาปิโตรเลียม            
และระบบขนส่งทางท่อและโครงการ
ดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

 

  
2546-2556 กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ

คณะกรรมการวตัถุอนัตราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 196 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

15. นายพงษ์ดษิฐ พจนา 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และ
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

1 กรกฎาคม 2556 

59  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมโยธา The Georgia Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

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

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

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

Program (ENOP) 
 EGAT Preparation of Professional Leader Program 

(EPLP) ประเทศออสเตรเลีย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

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

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั(3) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  พไูฟมายนิ่ง จาํกดั (3) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (3) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  2555 - 2556 รองผูว้า่การกิจการสงัคม ทาํหนา้ที่
โฆษก กฟผ. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

  2555   ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ. 

  

2553 – 2555 ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

กฟผ. 

2551 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสื่อสารองคก์าร กฟผ. 

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



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 197 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

16. นายพรีะวฒัน์   พุ่มทอง   

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
พฒันาธุรกิจ 1  
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                        

1 มนีาคม 2557 

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

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 17 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 8 สถาบนั
พระปกเกลา้  

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

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

 ประกาศนียบตัร Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามดา้นพลงังานทดแทน คณะกรรมาธิการ
พลงังาน สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211   

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2553-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผน
และพฒันาธุรกิจ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

  2549-2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-พฒันา
ธุรกิจ  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

2554-2557 กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2555-2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 198 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

16. นายพรีะวฒัน์   พุ่มทอง   
(ต่อ) 

 

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

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

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

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

 

  2553-2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

 2549-2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2553 ประธานกรรมการ บริษทั ยนัฮี โซล่า เพาเวอร์ จาํกดั 

  
   

     

     

     

     

     

     

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 199 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

17. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
พฒันาธุรกิจ 2 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                        
 1 มนีาคม 2557 

59  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี  

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

Standard ประเทศเยอรมนี 
 Pollution Control Technology (JAPIC)                 

ประเทศญี่ปุ่น 
 Power Plant Availability Workshop                  

ประเทศแคนาดา 
 Electrostatic Precipitation Technology                  

ประเทศญี่ปุ่น 
 Steam Turbine Operation & Maintenance             

ประเทศญี่ปุ่น 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

7,500 

(0.0005%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2556-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํกบัดูแล 

บริษทัในเครือ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  2555-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั บา้นบึง เพาเวอร์ จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

  2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

    
2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 200 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

 

17. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ 
(ต่อ) 
 
 

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

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

  2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

 2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 

บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

  
2556-2557 กรรมการบริษทัและ

กรรมการบริหาร 
บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

  
2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

  2555-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

  

2554-2555 ผูช้่วยผูว้า่การโครงการธุรกิจ
เดินเครื่องและบาํรุงรักษา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  
2550-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษา กฟผ. 

  
   

 

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 201 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

18. นายสมนึก   จนิดาทรัพย์   

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารสินทรัพย ์ทาํหนา้ที่
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มนีาคม 2557 

56  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลย ี              
พระจอมเกลา้ พระนครเหนือ  

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

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

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

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

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

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง                 
(พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2556-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

2554-2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร               
เอนเนอจี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

2549-2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                   
ทาํหนา้ที่รองกรรมการผูจ้ดัการ               
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2557 ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

  2554-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

  



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 202 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

18. นายสมนึก   จนิดาทรัพย์   
(ต่อ) 

56  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program  (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

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

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

  2552-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

 2552-2555 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

     

  
   

  
   

  
   

     

     

     

  
   

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 203 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

19. นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์       

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มกราคม 2555 

48  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต University of 
Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
กาํลงั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทั
ร่วม แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2557 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั บา้นบึง เพาเวอร์ จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จาํกดั 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

     2555-2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

     
2544-2555 Deputy Chief Financial 

Office 
บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

 

  

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 204 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

20. นายประยุทธ   ธงสุวรรณ   

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารองคก์ร 

 กรรมการผูจ้ดัการ                    
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ                     
บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 กนัยายน 2557 

56  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

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

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program,  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  
  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2553 - 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่             

บริหารองคก์ร 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  2555-2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

  
2557 กรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

  2557 กรรมการ บริษทั เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

  2553-2555 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

     

     
   

 

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 205 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

21. นางสุนี   รัชตมุทธา   

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มถิุนายน 2554 

56  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer                     
สภาวชิาชีพบญัชี 

 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน  

  
2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส รักษาการ

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2552-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ที่  Chief 

Financial Officer  บริษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จาํกดั       

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2550-2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน   บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2555-2557 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

2555-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

  
   

  
   

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 206 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

22. นายสมหมาย   ภูษณชาคร   

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส           
ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 กรกฎาคม 2557 

50  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer                

สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์

บญัชี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2555-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  

2554-2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี และทาํหนา้ที่
รองกรรมการผูจ้ดัการบริษทั โซล่าร์ตา้ 
จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2550-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2552-2555 กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล                    

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  
2553-2555 กรรมการ บริษทั RH International (Mauritius) 

Corporation Limited 

     

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 207 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

22. นายสมหมาย   ภูษณชาคร   
(ต่อ) 

  
  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2553-2555 กรรมการ บริษทั RH International (Singapore) 
Corporation Limited 

  2554-2555 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชี 
และการเงิน 

บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

  2550-2554 กรรมการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

  
2550-2554 กรรมการ บริษทั ราชบุรีอลัลายแอนซ์ จาํกดั 
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            หนา้ 208 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

23. นางสาวเรวด ีศรีคงยศ 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส              
ฝ่ายวางแผนและบริหาร
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มกราคม 2557 

56  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน)                
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Fixed Income Primer Program 
(Lehman Brothers)  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน  

  2553-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
( )

  
2551-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารสาํนกังาน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2554-2557 กรรมการ บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั 

  
2555-2556 กรรมการ บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จาํกดั 

     
2556-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ปฏิบตัิหนา้ที่             

รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงิน 
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

  
 

  
   

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 209 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

24. นางนิสาลกัษณ์ มุ่งพาลชล 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มนีาคม 2557 

46  ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บญัชีบริหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต (การบญัชี)                 
เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 โครงการประกาศนียบตัร CFO รุ่นที่ 13 สภาวชิาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน  

  

2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายและรักษาการ
ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชีบริษทั          
ในเครือ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2554 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนประมวล

บญัชีบริษทัในเครือ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2554 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนวางแผน

การเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2552 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ปฏิบตัิหนา้ที่ 

Director-Finance & Accounting 
บริษทั ไตรเอนเนอจี้ จาํกดั 

 



               เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 210 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

25. นางสุพตัรา   ทองกาญจน์   

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี
และทาํหนา้ที่รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชี 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 พฤษภาคม 2556 

54  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารภาษีชั้นสูงระหวา่ง

ประเทศ โรงเรียนภาษี 

4,000 

(0.0003%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 211 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2556-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  

2555-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ที่ Chief 
Financial Officer บริษทั ไฟฟ้า              
เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2554-2555 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2553-2554 ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชีและ

งบประมาณ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549-2553 ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชีบริษทัใน

เครือและบริหารภาษี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นางศิริพร เหลอืงนวล 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 24 เมษายน 2550  – ปัจจุบนั 

 

55 การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Business Administration  จาก 
Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

การอบรม  

 การพฒันาผูน้าํคลื่นลูกใหม่ในวงราชการไทย 
สาํนกังาน ก.พ. 

  Promotional of Capital Market, Korea Stock 
Market, South Korea 

 ประกาศนียบตัร Directors Certification Program  
(DCP72/2006 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

  2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2551-2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัและ

ประเมินผลรัฐวสิาหกิจ  

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

  
2553-2554 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหลกัทรัพย์

ของรัฐ  

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

  2545-2549 กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั (2) 

  2554-2555 กรรมการ  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  
2554-2556 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จาํกดั 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1. นางศิริพร เหลอืงนวล (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร TLCA  Executive 
Development  Program  (EDP4) สมาคมบริษทั           
จดทะเบียนไทย 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน (ปรม.8)  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Breakthrough Program 
for Senior Executives, IMD, Switzerland  

 ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) รุ่นที่ 55 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั  (มหาชน) 

 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

     

     

     

     

     

     

     

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายอาํนวย ทองสถิตย์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 17 มีนาคม 2553 – ปัจจุบนั 

 

61 การศึกษา 

 PhD Candidate, University of Kassel, German 

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

 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยพีลงังาน มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 

 ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

การอบรม 

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

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่น 44 สถาบนัพฒันา
ขา้ราชการพลเรือน 

 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49 วทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรการบริหารงานพฒันาทอ้งถิ่นที่ย ัง่ยนื            
รุ่นที่ 1 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ขา้ราชการเกษียณ  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   อธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน (4) 

   หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน (4) 

   รองอธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน (4) 

  
 ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัคน้ควา้

พลงังาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน (4) 

   ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาพลงังาน
แสงอาทิตย ์

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน (4) 

  
 ผูอ้าํนวยการส่วนคน้ควา้วจิยั

พลงังาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน (4) 

   กรรมการ มูลนิธิพลงังานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

   กรรมการ บริษทั กฟผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นายอาํนวย ทองสถิตย์  
(ต่อ) 
 

    ประสบการณ์การทาํงาน 

  กรรมการคณะทาํงานคลสัเตอร์
พลงังานทดแทน 

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ 

   กรรมการผูต้รวจสอบทางวชิาการ
ดา้นพลงังาน 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

  
 กรรมการประจาํวทิยาลยัพลงังาน

และสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื
รัตนโกสินทร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

     

     

  
   

     

 

 
หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่   (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง /          
วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายชุมพล ฐิตยารักษ์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

59 การศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  
 ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) 
การอบรม 

 อบรมผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง รุ่นที่ 1 กรมโยธาธิการ 
 อบรมนกับริหารงานช่างระดบัสูง รุ่นที่ 2                     

กรมโยธาธิการ 
 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา กรมโยธาธิการ 
 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ

ปริญญาโทสาํหรับนกับริหาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 อบรมหลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง รุ่นที่ 45 
กระทรวงมหาดไทย 

 ศึกษาดูงานที่ยโุรปตามโครงการ นปส. รุ่นที่ 45 
กระทรวงมหาดไทย 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ก.พ. รุ่นที่ 50 
 ศึกษาดูงานประเทศเยอรมนี 

 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน (4) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556-2557 รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน (4) 

  2552-2556 ผูต้รวจราชการ, หวัหนา้ผูต้รวจ กระทรวงพลงังาน (4) 

  2546-2552 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานพลงังานภูมิภาคที่ 10 (4) 

  
2545-2546 วศิวกร 8 บก ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

พลงังานภูมิภาคที่ 10 
สาํนกังานพลงังานภูมิภาคที่ 10 (4) 

  

2535-2545 โยธาธิการจงัหวดัปราจีนบุรี          

จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัหนองคาย    

จงัหวดัระยอง และจงัหวดัเชียงราย 

กระทรวงมหาดไทย 

  
2530-2535 โยธาธิการจงัหวดัชุมพร กระทรวงมหาดไทย 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายชุมพล ฐิตยารักษ์  (ต่อ)   เยีย่มชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงงาน Nuclear  
Re-processing Plant ประเทศญี่ปุ่น 

 อบรมหลกัสูตรการบริหารบา้นเมืองที่ดีตาม              
หลกัธรรมาภิบาล (กพร.1) 

 ศึกษาดูงานประเทศนอร์เวย ์

     

    

     

  
   

     

  
   

  

   

  
   

  
   

     

  

   



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 219 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายอธิปัตย์ บาํรุง 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

 

57 การศึกษา 

 ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ  
ประเทศญี่ปุ่น 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น 

  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรม 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 

 หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2553 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ผูต้รวจราชการ สาํนกังานปลดั กระทรวงพลงังาน (4) 

     

     

     

     

     

     

     

  
   

     

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



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 220 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายธีรวทิย์ จารุวฒัน์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง 

วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

56 การศึกษา 

 ระดบัปริญญาเอกหลกัสูตรนานาชาติ สาขา
พฒันาการบริหาร (Development Administration)       
ดา้นนโยบายและการบริหาร (Policy and 
Management) สถาบนับณัฑิตพฒัน  บริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

 ปริญญาโท การเงิน หลกัสูตรนานาชาติ (MIF) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ.2536 

 ปริญญาโท การจดัการและนโยบายพลงังาน 
(Energy Management and Policy) มหาวทิยาลยั
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2528 (ภายใต้
ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขา

วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั       

พ.ศ.2522 

 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2546-ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษาสมทบ (รุ่นที่ 4,7,10) ศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2523-2527 วศิวกรเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (4) 

  2528-2531 วศิวกรวางแผน บริษทั ยโูนแคล (ประเทศไทย) จาํกดั (4) 

  2532-2533 รองผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน บริษทั เงินทุนเอกธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 

  2534-2542 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอก โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

  2543-2544 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พชัรประกนัภยั จาํกดั 

  2544-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคลัไทย จาํกดั 

  

 
2546-2547 

 
2548-2549 

 
2549 

สายวางแผน 
หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(Chief Executive Officer : CEO) 
ประธานกรรมการ 

(มหาชน)  (4) 
บริษทั อ.ส.ม.ท. จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอซีที โมบาย จาํกดั 
 
 
 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 221 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายธีรวทิย์ จารุวฒัน์ 
 (ต่อ) 
 

 การอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee Program 
ACP 11/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Directors Accreditation 
Program DAP 43/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 67/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงหลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ พ.ศ.2551 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

 2550-2551 กรรมการบริหาร และรักษาการ
ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA) 

     

  
   

     

     

  
   

     

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



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 222 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายสุธน บุญประสงค์ 
 

 กรรมการ 
 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2557-31 
ธนัวาคม 2557 

 

57 การศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 164/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management 
Program  สถาบนั Harvard Business School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การบริหารงานตาํรวจ
ชั้นสูง รุ่นที่ 27  สถาบนัพฒันาขา้ราชการตาํรวจ 

 Masterful Coaching Workshop, Hay Group 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (1) 
 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2553-2556 ผูช้่วยผูว้า่การปฏิบตัิการระบบส่ง กฟผ. (1) 

  
2553 ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม 
กฟผ. (1) 

  
1 ม.ค. 2555-
30 ก.ย. 2556 

กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั 

  
   

     

     

     

  

   



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 223 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายสุธน บุญประสงค์  (ต่อ) 
 
 

  ความรู้ดา้นตลาดการเงินเพื่อการตดัสินใจสาํหรับนกับริหาร
ระดบัสูง ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Coaching for Success 
 Leading into the Future Under Strategic Inflection 

of Change Common Strategy for the Asia Pacific 
Region : Regional Arrangement for the Emerging 
Challenges สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation 
Program (ENOP) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP)  กฟผ. 
 Incoming Successor Program (ISP) 
 Senior Executive Development Program (Class 2), 

Foundation for International Human Resource 
Development 

 EGAT’s Executive Development Program (EEDP) กฟผ. 
 EGAT Director Development Program (EDDP)  กฟผ. 
 EGAT Director Development Program (EDDP)  กฟผ. 
 

     

    

     

     

  
   

     

  
   

     

     

     

  

   

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

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 224 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7.นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ 
 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2557- 31 
ธนัวาคม 2557 

 

56 การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครื่องกล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสนัติสุข 
สถาบนัพระปกแกลา้ 
 
 

  การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การพฒันาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2554 ผูช้่วยผูว้า่การผลิตไฟฟ้า 3 กฟผ. (1) 

  
2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษา

โรงไฟฟ้าบางปะกง 
กฟผ. (1) 

  
   

     

  
   

  
   

     

     

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



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 225 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายสมนึก   จินดาทรัพย์   

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารสินทรัพย ์ทาํหนา้ที่
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มนีาคม 2557 

56  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ  

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

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

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

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

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

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง                 
(พ.ศ. 2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 
แสดงไวใ้นหนา้ 198 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2556-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่

กรรมการ ผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

2554-2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร               
เอนเนอจี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  

2549-2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ที่
รองกรรมการผจูั้ดการบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จาํ กดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2557 ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

  2554-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 226 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8. นายสมนึก   จินดาทรัพย์   
(ต่อ) 

56  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

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

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

  2552-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

 2552-2555 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

     

  
   

  
   

  
   

     

     

     

  
   

 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 227 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นายพงษ์ดษิฐ พจนา 

 กรรมการ 
(กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และ
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                 

เป็นวาระที ่1 

วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง                 

1 กรกฎาคม 2556 

59  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมโยธา The Georgia Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

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

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

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

Program (ENOP) 
 EGAT Preparation of Professional Leader Program 

(EPLP) ประเทศออสเตรเลีย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (3) 

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

  2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั(2) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  พไูฟมายนิ่ง จาํกดั (2) 

  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (3) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  2555 - 2556 รองผูว้า่การกิจการสงัคม ทาํหนา้ที่
โฆษก กฟผ. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

  2555   ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ. 

  

2553 – 2555 ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

กฟผ. 

2551 – 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายสื่อสารองคก์าร กฟผ. 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 228 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

10.นายพยตั  ชินวไิล 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุม         
การผลิต 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 เมษายน 2556-ปัจจุบนั 
 

 

47  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต เครื่องมือวดั
คุม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาคกระบงั 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงินและการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  -ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2555  รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุม

การผลิต 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
2549 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและ

บาํรุงรักษา อาวโุส 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
2547  ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและ

ประสิทธิภาพ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 2543  วศิวกรส่วนวางแผนการผลิตและ

บาํรุงรักษา 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 

  

 วศิวกรแผนกระบบควบคุมการเผา
ไหมแ้ละผลิตไอนํ้า กองควบคุมและ
เครื่องมือ ฝ่ายบาํรุงรักษาไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 229 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

11.นายณฐัพร ศรีสิงห์ 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์ร
สมัพนัธ์  อาวโุส                       
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1  มิถุนายน 2557-ปัจจุบนั 
 

 

58  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกีด 

  2550 ผูอ้าํนวยการศูนยป์ระชาสมัพนัธ์ 
โรงไฟฟ้าราชบุรี 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

     

  
 หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขา

เขตพื้นที่ (พิษณุโลก) 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 230 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12.นายสมบูรณ์  โฆษติวานิช 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ
การเงิน                  
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1  มิถุนายน 2552-31 
ธนัวาคม 2557 
 

 

56  ปริญญาโท บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  MINI MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์                          
  ปริญญาตรี บญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  ประกาศนียบตัร CFO (สภาวชิาชีพบญัชี) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA 
  ประกาศนียบตัร Senior  Executive  Program   
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน             บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

   ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชี 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

   ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 นกับญัชีระดบั 9 ทาํหนา้ที่หวัหนา้

แผนกบญัชี ฝ่ายบริหาร DSM 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     
 หวัหนา้หมวดบญัชีและการเงิน

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวงันอ้ย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 



                                 เอกสารแนบ 

 
            หนา้ 231 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

14.นายพรชัย  จํานงค์เดช 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและ
การเงิน                  
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 มกราคม 2558-ปัจจุบนั 
 

 

56  ปริญญาโท Master of Public Administration 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วฒุิบตัร Certified Professional Internal Auditor 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ประกาศนียบตัร Pre Certified Internal Auditor 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer   

สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2551-2552 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2549-2551 ผูจ้ดัการส่วนบริหารความเสี่ยง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2546-2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  

 

  

 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายพรชัย  จํานงค์เดช 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
1 มถิุนายน 2552 

 

54  ปริญญาโท Master of Public Administration 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 วฒุิบตัร Certified Professional Internal Auditor 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ประกาศนียบตัร Pre Certified Internal Auditor 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer               

สภาวชิาชีพบญัชี 
 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2551- 2552 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2549-2551 ผูจ้ดัการส่วนบริหารความเสี่ยง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
2546-2549 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน     บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) 

  
 ผูต้รวจสอบภายใน ระดบั 9 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายนวพล ดษิเสถยีร 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฏหมาย  
 เลขานุการบริษทั 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง                       
28 กรกฏาคม 2557-ปัจจุบนั 

 
 

44  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายระหวา่ง
ประเทศ มหาวทิยาลยัโกลเดน้เกท สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2554 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

  2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล อินเวสตเ์มนต ์จาํกดั 

  
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

และบริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จาํกดั 

  

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทั 
อาร์เอช อินเตอร์ เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ประสบการณ์การทาํงาน  

2549 - 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
( )

  
   

 

 




