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  หนา้ 1 

 

ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

วสิัยทศัน์ 

 เป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภมิูภาคเอเชียแปซฟิก 

พนัธกิจ 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้ โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง  

 มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการดาํเนินงานและการพฒันาโครงการตามมาตรฐานสากล  

 มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  

 สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีน่าพึงพอใจ และมัน่คง 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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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 ในปี 2558 ท่ีผา่นมา การดาํเนินธุรกิจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายอยา่งหนกัจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศตํ่ากวา่เป้าหมาย ท่ีประมาณการไว ้
เป็นเหตุใหค้วามตอ้งการกาํลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ในประเทศลดลงตามไปดว้ย สถานการณ์ดงักล่าวกลายเป็นขอ้จาํกดัการขยาย
ธุรกิจในประเทศของบริษทัฯ อีกทั้งความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย ทาํให ้
บริษทัฯตอ้งควบคุมและบริหารการเงินอยา่งระมดัระวงัมากยิง่ข้ึน 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯยงัคงยึดโยงกบัเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ท่ีจะเพ่ิม
มูลค่ากิจการให้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่ดว้ยสภาวการณ์ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจจึงมุ่งเน้นท่ีการบริหาร
สินทรัพยท่ี์มีอยู ่เพ่ือรักษาความมัน่คงของรายไดแ้ละเสถียรภาพทางการเงินของบริษทัฯโดยการกาํกบัดูแล ทบทวน และ
ติดตามการบริหารงานโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายแลว้และสร้างรายไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัต่อบริษทัฯ ให้มีการ
ปรับปรุง พฒันา และบาํรุงรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมีความพร้อมจ่ายอย่างเต็มท่ี ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี 
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด ์โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ี
บริษทัฯ เขา้ร่วมลงทุน รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโรงไฟฟ้าใน
ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 5,476.70  
เมกะวตัต ์และสามารถสร้างรายไดใ้นปี 2558 เป็นจาํนวน 53,234 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.73  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดติ้ดตามเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างให้มีความกา้วหนา้ และแลว้
เสร็จตามแผนงาน โดยในระหว่างปี 2558 มีโครงการโรงไฟฟ้า 3 แห่ง กาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือห้นุรวม 
551.56 เมกะวตัต ์ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ละสร้างรายไดใ้ห้บริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
หงสา หน่วยท่ี 1 และ 2 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด ์ชุดท่ี 2 และโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันาท่ีสําคญัอีก 5 โครงการ กาํลงัการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวม 460.81 เมกะวตัต์ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยท่ี 3 และโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เล็กนวนคร ซ่ึงทั้งสองโครงการดงักล่าวมีกาํหนดแลว้เสร็จและจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น มีกาํหนดแลว้เสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2560 โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก         
เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงันํ้าเซเปียน-เซนํ้านอ้ย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกาํหนดแลว้
เสร็จและเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2562 

การขยายการลงทุนในต่างประเทศในปี 2558 บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้พิจารณาประเดน็การบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ราคานํ้ ามันตกตํ่า และความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน โดยมีการเพ่ิมเติมเคร่ืองมือเพ่ือประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนทั้ งระดบัมหภาคและเชิงลึกในระดบั
โครงการ เคร่ืองมือประเมินระดบัความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการต่างๆซ่ึงจะช่วยควบคุมและจาํกดัความเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดศึ้กษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการใหม่ขนาดใหญ่หลายแห่งใน
ต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาศึกษารายละเอียด วิเคราะห์ขอ้มูล และปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อยา่งถ่ีถว้นและรอบดา้น อยา่งไรก็
ตาม ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตามสิทธิ (Right Offering) ของ EDL-Generation Public 
Company (“EDL-Gen”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาํนวน 41.32 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 1,093.15 
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ลา้นบาท และร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 
2,360 เมกะวตัต ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นเงินลงทุนในสัดส่วนของบริษทัฯ ประมาณ 7,500 ลา้นบาท ซ่ึงนบัเป็น
กา้วสําคญัของบริษทัฯ ท่ีจะได้ผสานความร่วมมือกับพนัธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงมีศกัยภาพและความ
แขง็แกร่งทางการลงทุนเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จดัเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด (Clean Energy) ท่ี
ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ท่ีมุ่งเนน้ให้ความสําคญัดา้นความปลอดภยัทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) เพ่ือช่วยลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายการลดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ตามกรอบการประชุม The United Nations Climate 
Change Conference of the Parties (COP 21) หรือ “Paris Climate 2015” ในช่วงปลายปีท่ีผา่นมา รวมทั้งบริษทัฯ เลง็เห็นวา่ 
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเสริมสร้างให้บุคลากรของบริษทัฯ ไดมี้โอกาสเรียนรู้และ
ศึกษาทั้งในส่วนงานพฒันา งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และประเทศในอนาคต จากการ
ลงทุนทั้งสองรายการดงักล่าวส่งผลใหก้าํลงัการผลิตของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนเป็น 6,813.55 เมกะวตัต ์

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 ยงัคงสะท้อนความสามารถในการทาํกาํไรจากการดาํเนินงานและความ
แขง็แกร่งทางการเงินของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 59,326 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.07 จากปีก่อน และมีกาํไรก่อนขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและรายการพิเศษ จาํนวน 5,268 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 4.44  

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มุ่งสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยยึดมัน่บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียม ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และอยูร่ะหวา่งการพฒันา
ระบบการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีเป้าหมายไดรั้บการรับรอง 

(Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในปี 2559 จากความมุ่งมัน่และ
จริงจงัของบริษทัฯ ดงักล่าวส่งผลใหใ้นปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณท่ีสาํคญัจากองคก์รต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. รางวลั ASEAN CG Scorecard ประจาํปี 2558 ระดบั “TOP50 Publicly Listed Companies in ASEAN” 

2. รางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี “ดีเด่น” ประจาํปี 2558 

3. รางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี ประจาํปี 2558 

4. รางวลับรรษทัภิบาลดีเด่น-ภาคกลาง ประจาํปี 2558 

5. รางวลัสาํนกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือสาํนกังานสีเขียว (Green Office) ระดบั “ดีเยีย่ม (G ทอง)” 

ดา้นการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯยงัดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆครอบคลุม
ตั้งแต่การอนุรักษพ์ลงังาน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การสนบัสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพ่ือรักษาแหล่งกกัเกบ็ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท์างธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งวยั และการสร้างความตระหนกัรู้
เก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัแก่เยาวชน เป็นตน้ 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 

บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายมูลค่ากิจการและแผนกลยทุธ์ในปี 2558 โดยตั้งเป้าหมายมูลค่ากิจการเพิ่ม (Value-
focused strategy development) เป็น 133,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยมูลค่ากิจการเพ่ิมจากสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิมประมาณ 
122,000 ลา้นบาท และจากโครงการท่ีมีศกัยภาพประมาณ 11,000 ลา้นบาท 

ปี 2558 บริษทัฯ มุ่งเน้นบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยู่เดิมให้ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ใน
ภมิูภาคท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนั สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และเสริมสร้างและพฒันา
ขีดความสามารถภายในองค์กร รวมทั้ งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งและความเป็นไปไดร้ะหว่างการกาํหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาในการพฒันาโครงการธุรกิจ ขณะเดียวกนัยงัมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ และให้มีการติดตามและรายงานสถานะของโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดระดบั
ความเส่ียงและรักษาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรั้บจากโครงการทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน กลุ่มโอเชียเนีย และกลุ่มเอเชียตะวนัออก 

นอกจากน้ี ยงัมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัในรอบปี ดงัน้ี 

มกราคม 2558 

‐ บริษทั ราชบุรีโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั” 

‐ บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั จดทะเบียนเพ่ิมทุนจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั 2 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั เพ่ิมข้ึนเป็น 21 ลา้นบาท โดยเรียก
ชาํระค่าหุน้ส่วนเพ่ิมทุนในอตัราร้อยละ 75 เพ่ือนาํไปใชใ้นการใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันาในประเทศญ่ีปุ่น 

มนีาคม 2558 

‐ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลดเ์ดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยค์รบทั้ง 2 ชุด 

เมษายน 2558 

‐ RICI International Investment Pte. Ltd. (“RICI”) เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 15.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯโดย
ออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 15.85 ลา้นห้นุ มูลค่าหุ้นละ1 เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ RICI มีจาํนวน 100 
เหรียญสิงคโปร์ และ 15.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯโดยชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเตม็จาํนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเท่ากบั 9.51 
ลา้นหุน้ คิดเป็นเงิน 9.51 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเพ่ือนาํไปใชพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 

พฤษภาคม 2558 

‐ บริษทั อยธุยา เพาเวอร์ จาํกดั จดทะเบียนเลิกกิจการและชาํระบญัชีแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2558 

มถุินายน 2558 

‐ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์หน่วยท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 และหน่วยท่ี 2 เม่ือ
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  
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‐ ขายหุน้ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดในบริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั จาํนวน 3,040,000 หุน้ (ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) ท่ี
ราคาพาร์ เป็นเงินจาํนวน 996,922,400 บาท รวมกบัค่าสิทธิในการพฒันาโครงการอีกจาํนวน 668,000,000 บาท คิดเป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 1,664,922,400 บาท และบริษทั พไูฟมายน่ิง จาํกดั จาํนวน 1,875 หุน้ (ร้อยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียน) ท่ีราคา
ตามมูลค่าทางบญัชี หรือคิดเป็นเงินจาํนวน 19,955.85 เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ RHIS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทั้ง  
จาํนวน ผา่นบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) จาํกดั 
ตามลาํดบั 

‐ บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั จดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน 36 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
สงขลาไบโอ แมส จาํกดั เพ่ิมข้ึนเป็น 246 ลา้นบาท เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันางานระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ให้แลว้เสร็จ และสามารถเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

กนัยายน 2558 

‐ RHIS จดัตั้งบริษทัยอ่ยคือ “บริษทั RATCH China Power Limited” เพ่ือรองรับการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 เหรียญฮ่องกง แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญฮ่องกงและไดช้าํระค่าหุน้ครบทั้งจาํนวน โดย RHIS ถือหุน้ทั้งจาํนวน 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั จดัตั้งบริษทัยอ่ย “บริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 จาํกดั” เพ่ือลงทุนในโครงการพลงังาน
ทดแทน ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และไดช้าํระค่าหุ้น
แลว้ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ถือหุน้ทั้งจาํนวน 

พฤศจิกายน 2558 

‐ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั และ RHISเขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน EDL - Gen เฉพาะในส่วนหุ้นเพ่ิมทุน 
Right Offering ตามสิทธิของแต่ละบริษทัรวม 41.32 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงิน 247,895 ลา้นกีบ หรือเทียบเท่า 1,093.15 ลา้นบาท 
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีจาํนวนหุน้และสัดส่วนการถือหุ้นภายหลงัการเพิ่มทุนผา่นบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งดงักล่าวเท่ากบั 165.26 
ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 9.84 

‐ RATCH China Power Limited บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาร่วมทุน (Equity Joint 
Venture Contract) กบั China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment Group Co., Ltd. โดยมีสัดส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 10, 51 และ 39 ตามลาํดบั เพ่ือจดัตั้ง Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Co., Ltd. สาํหรับการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ขนาดกาํลงัการผลิต 2 x 1,180 เมกะวตัต์ ตั้งอยู่ท่ีเมือง 
Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใชเ้งินลงทุนจากกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการร่วมทุน คิดเป็นเงินประมาณ 1,330 ลา้นหยวน หรือเทียบเท่า 7,500 ลา้นบาท คาดว่าจะเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564 
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท 

 
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 

 
ท่ีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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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  

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



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 8 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ปัจจุบนับริษทัฯ เป็นบริษทัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ซ่ึงประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษทัโฮลด้ิง
(Holding Company) โดยการเขา้ลงทุนถือหุน้ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายไดห้ลกัมาจากเงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุนเพ่ือตอบสนองวิสัยทศัน์องคก์ร
ท่ีจะเติบโตสู่ “บริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะ
ดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้า เนน้ความเป็นเลิศในการพฒันาศกัยภาพองคก์รในทุกมิติ ยืนหยดัใน
ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยร่วมมือกบัทุกภาคส่วนตามแผนบูรณาการดา้นพลงังานแห่งชาติ
ท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นพลงังาน 3 ประเดน็คือเพ่ิมความมัน่คงทางพลงังาน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รและประเทศต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
แลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างและพฒันารวมทั้งส้ิน 6,725.07 เมกะวตัต ์นอกเหนือจากธุรกิจเก่ียวเน่ืองต่างๆ ท่ี
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุน 

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1.  กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ  

เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีส่วนเสริมสร้างความมัน่คงในระบบไฟฟ้า
และช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 4,882.65 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 
71.66 ของกาํลงัการผลิตรวมของบริษทัฯและคิดเป็นร้อยละ 12.58 ของกาํลงัผลิตรวมของประเทศ ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าท่ี
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา ซ่ึงจาํแนกประเภทตามกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า 
ดงัน้ี 

1.1. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และโรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์ 

1.2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็นวนคร และโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ 

1.3. ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีเอสพีพี) ได้แก่ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย และโรงไฟฟ้า       
เสาเถียร-เอ 

2.  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

เป็นการกระจายการใชเ้ช้ือเพลิงหลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างหลากหลาย ลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ 
และเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เพ่ือสร้างเสถียรภาพและเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ระบบไฟฟ้า 
บริษทัฯ จึงไดท้าํการศึกษา พฒันา และลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 
เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานชีวมวล ซ่ึงเป็นการตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของภาครัฐ 
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ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 69.34    
เมกะวตัต ์ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ทั้งส้ิน โดยจาํแนกประเภทตามชนิดของพลงังานทดแทนท่ีใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง ดงัน้ี 

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 

เป็นการรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ในปี 2559 
รวมถึงมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผูน้าํในการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษทัฯจึงให้ความสําคญัต่อ
การขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ อีกทั้งแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 - 
2579 (PDP 2015) ยงัเป็นแรงผลกัดนัให้บริษทัฯ แสวงหาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม เม่ือได้
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อย่างรอบคอบระมดัระวงัแลว้บริษทัฯ จึงไดก้ระจายการลงทุนไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีมี
ศกัยภาพการเติบโตสูงและมีความหลากหลายของเช้ือเพลิงท่ีใชม้ากยิง่ข้ึน 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ เขา้ร่วมทุนและพฒันาโครงการในต่างประเทศ คิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 1,773.08 
เมกะวตัต์ ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโรงไฟฟ้าท่ียงัอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา ซ่ึง
จาํแนกตามท่ีตั้งโครงการ ดงัน้ี 

3.1. ประเทศสปป.ลาว ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงันํ้า-นํ้างึม 2 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า
เซเปียน-เซนํ้านอ้ย 

3.2. ประเทศออสเตรเลีย ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย 

3.3. ประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ์าร์ไอซีไอ 

3.4. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangcheggang II 

4.  กลุ่มธุรกจิเกีย่วเน่ือง 

เป็นผลสืบเน่ืองจากภาวะการแข่งขนัในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีรุนแรงมากข้ึน กอปรกบับริษทัฯ ไดว้างวิสัยทศัน์
การเติบโตทางธุรกิจท่ีจะกา้วสู่การเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํ บริษทัฯ จึงไดแ้สวงหาโอกาสการพฒันาธุรกิจตั้งแต่
ธุรกิจตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า ท่ีมีแนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี เพ่ิมการสั่งสมประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจแขนง
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนใหแ้ก่กลุ่มบริษทั ปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองผา่น
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ โดยจาํแนกตามประเภทธุรกิจ 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 
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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 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้รวมร้อยละ 9.84 หรือคิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนเท่ากบั 
88.48 เมกะวตัต ์

ธุรกจิผลติไฟฟ้า  

โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ 

 โรงไฟฟ้าราชบุรี  สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีความพร้อมจ่าย 
(Availability) ร้อยละ 93.81 เสถียรภาพการเดินเคร่ือง (CAH Index) 1.0317 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Ratio) 
1.0051 เท่า และสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน OHSAS 
18001:2007 และ ISO 14001:2004 

 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายร้อยละ 84.69 เสถียรภาพ
การเดินเคร่ือง (CAH) 7,419 ชัว่โมง ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Margin) ร้อยละ 2.36 สามารถบริหารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มไดต้าม
มาตรฐาน ISO 14001:2004 

 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 
94.33 เสถียรภาพเดินเคร่ือง (CAH Index) 1.03 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Ratio) 1.02 เท่า และดาํเนินการผลิต
กระแสไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั การปรับปรุงระบบการเผาไหมข้อง Gas Turbine ทาํใหอุ้ณหภูมิของ
ก๊าซจากการสันดาปสูงข้ึน เป็นผลให้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน ร้อยละ 0.50 มีการจดัการดา้นอนุรักษ์
พลงังานในโรงไฟฟ้า โดยไดท้าํการเปล่ียนโคมไฟท่ีใชง้านจากชนิด High Pressure Sodium มาเป็นหลอด LED อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ส่งผลใหส้ามารถประหยดัพลงังานไดม้ากกวา่เดิมร้อยละ 50 นอกจากน้ี ไดด้าํเนินโครงการนาํร่องทดลอง
ใชใ้บพดัลมสาํหรับหอหล่อเยน็ (Cooling Tower Fan Blade) ชนิดประหยดัพลงังาน ซ่ึงสามารถลดการใชพ้ลงังานลงจาก
เดิมถึงร้อยละ 30 หากดาํเนินโครงการแลว้เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย จะสามารถประหยดัพลงังานได ้3.7 ลา้นหน่วยต่อปี ดา้น
ความปลอดภยัไดมุ่้งเนน้มาตรการความปลอดภยัในการทาํงานใหก้บัพนกังานและผูท่ี้เขา้มาทาํงานในพ้ืนท่ี ปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด ส่งผลใหส้ถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานเป็นศนูยม์ากกวา่ 3.5 ลา้นชัว่โมง - คน 

 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ ชุดที่ 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558
หลงัจากชุดท่ี 1 ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ปแลว้เม่ือปลายปี 2557 ซ่ึงเป็นไปตามแผนงาน ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เล็กราชบุรีเวอลด์ ผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายให้แก่ กฟผ. รวมทั้งส้ิน 180 เมกะวตัต์ นอกจากน้ียงัมีการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า
ให้แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โดยคิดเป็นไฟฟ้าประมาณ 14.50 เมกะวตัต ์และไอนํ้าประมาณ 
10 ตนัต่อชัว่โมง 
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 โรงไฟฟ้าประดู่ เฒ่า  และโรงไฟฟ้าเสาเถียร  ได้ผ่านการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO9001:2008 (Surveillance Audit) เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2558 ทั้งน้ี ไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2554 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า ไดศึ้กษาความเป็นไปไดแ้ละประสบความสําเร็จในการจัดทาํ
อุปกรณ์ Mainboard DC ทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีบกพร่องบ่อยคร้ัง (5 คร้ังต่อปี) จากความสาํเร็จดงักล่าวทาํให้สามารถลด
ค่าใชจ่้ายในการส่ังซ้ือ Spare Part จากผูผ้ลิตต่อช้ินไดป้ระมาณ 190,000 บาท นอกจากน้ีการผลิตอุปกรณ์ข้ึนเองยงัมีขอ้ดีคือ
สามารถเปล่ียนทดแทนอุปกรณ์ท่ีบกพร่องไดท้นัที เป็นผลใหส้ามารถลดมูลค่าเงินส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสั่งซ้ือ Spare Part 
และลดช่วงเวลาท่ี Inverter หยดุทาํงานลงได ้นอกจากน้ี ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยการเปล่ียนสายไฟจากชนิด 
Solar Cable มาเป็นสายไฟประเภท CV Cable จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํสายไฟประเภท CV Cable ท่ีมีความ
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีนํ้ าขงัมาใช ้โดยเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบความเป็นฉนวน และประสิทธิภาพเทียบกบัสายไฟ
ประเภท Solar Cable แบบเดิม พบวา่ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของสาย CV เทียบเท่าหรือดีกวา่สายไฟประเภท Solar 
Cable แต่มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมีนํ้ าขงัสูงกวา่มาก ซ่ึงมีผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑดี์มาก อีกทั้งยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายท่ี
เสียไปกบัส่วนต่างราคา โดยสายไฟประเภท CV Cable มีราคาถกูกวา่สายไฟประเภท Solar Cable ประมาณ 2 - 3 เท่า 

 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยจ์าํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟภ. เม่ือ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 1 และ 2 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 และ
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ตามล ดบั ส่วนหน่วยท่ี 3 อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา 

 โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย งานเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม มีความพร้อมจ่าย (Availability) ร้อยละ 99 และ 96-98 ตามลาํดบั นอกจากน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเคร่ืองและ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งระบบตรวจติดตามสภาพเคร่ืองจกัรขณะเดินเคร่ือง (Remote Online 
Condition Monitoring) และเจรจาลดค่าใชจ่้ายตามสัญญาเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษากบับริษทัผูรั้บจา้งลงไดป้ระมาณ             
ร้อยละ 7 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา ได้แก่ 

 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา หน่วยที่ 3 อยู่ระหว่างการทดสอบการเดินเคร่ือง (Commissioning) ตาม
แผนงาน และคาดวา่จะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณตน้เดือนมีนาคม 2559 

 โรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ําน้อย อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างหลกัประกอบดว้ย เข่ือนหิน
ท้ิงแกนดินเหนียว ฝายคอนกรีต เข่ือนดินถม อุโมงคส่์งนํ้ า และอาคารโรงไฟฟ้า ความกา้วหนา้โดยรวมมากกว่าร้อยละ 30 
ซ่ึงเร็วกวา่แผนงาน 

 โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัมีโครงการท่ีกาํลงั
ดาํเนินการพฒันาในแผนของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญาตพฒันาโครงการ 
(Development Approval: DA) และไดค้ดัเลือกผูรั้บเหมา EPC แลว้ และอยูร่ะหวา่งการจดัหาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
พลงังานลม Mt. Emerald ขณะน้ีไดรั้บใบอนุญาตพฒันาโครงการ (DA) แลว้เช่นกนั ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
EPC ส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Collinsville ไดรั้บ DA แลว้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างจดัหาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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นอกจากน้ียงัมีการดาํเนินการเขา้ศึกษาขอ้มูลในโครงการอ่ืนๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคตในประเทศ
ออสเตรเลีย 

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาร์ไอซีไอ ปัจจุบนัโครงการ Iwaki-Fukushima ไดมี้การลงนามสัญญาการ
ลงทุน สัญญาจา้งท่ีปรึกษา สัญญาซ้ือขายท่ีดิน และ FiT ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการคดัเลือกสถาบนัการเงินสาํหรับการกูเ้งินของ
โครงการ การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ขณะท่ีผูรั้บเหมา EPC เร่ิมออกแบบโครงการสํารวจ
คุณภาพของชั้นดิน และไดเ้ร่ิมก่อสร้างสถานีส่งไฟฟ้ายอ่ยของโครงการและสายส่งแลว้ส่วนโครงการ Ueda อยูร่ะหวา่งรอ
การพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างจาก Local Government 

 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร งานก่อสร้างมีความกา้วหนา้งานโดยรวมมากกวา่ร้อยละ 90 ปัจจุบนั
โครงการไดท้าํการรับไฟฟ้า (Back Feed) จากกฟภ. แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือทดสอบการทาํงานระบบต่างๆ 
ของโรงไฟฟ้า และคาดวา่จะสามารถเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดต้ามกาํหนดในเดือนมิถุนายน 2559 

 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน อยูร่ะหวา่งการศึกษาและจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559 โดย
ขณะน้ีไดจ้ดัหาวศิวกรท่ีปรึกษา (Owner Engineer: OE) ทั้งส่วนท่อก๊าซ และโรงไฟฟ้าแลว้เสร็จตามแผนงาน 

ธุรกจิเกีย่วเน่ือง ได้แก่ 

 บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จํากัด ดําเนินการจัดหาเช้ือเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลา               
ไบโอแมสอยา่งเป็นทางการตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

 ลงทุนในหลกทัรพย์ั EDL -Generation Public Company (“EDL-Gen”) เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ลาวตั้งแต่ปี 2553 ในปี 2558 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนเฉพาะ Right Offering ตามสิทธิผา่นบริษทัยอ่ย (บริษทั ราช-
ลาว เซอร์วิส จาํกดั และ RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. “RHIS”) จาํนวนรวม 41.32 ลา้นหุน้ ทาํให้
บริษทัฯ มีจาํนวนหุน้รวมทั้งส้ิน165.26 ลา้นหุน้ 

การบริหารจัดการ 

1. การบริหารงาน 

ในกิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนและร่วมทุนเพ่ือให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัทิศทาง นโยบาย และบรรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯ ได้พิจารณาส่งกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัฯ เขา้ลงทุนและร่วมทุนตั้งแต่ช่วงการพฒันาและบริหาร
โครงการก่อสร้างจนกระทัง่ช่วงท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

2. การบริหารการเงิน 

‐ บริษทัฯ ไดศึ้กษาและวิเคราะห์แนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียสกุล USD และไดเ้ขา้ทาํธุรกรรม Interest 
Rate SWAP (“IRS”) โดยแปลงภาระหน้ีจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัของหุน้กู ้EMTN สกุล USD ซ่ึง
ออกโดยบริษทัยอ่ย RHIS ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงินไดป้ระมาณร้อยละ 4 ของตน้ทุนทางการเงินตาม
งบการเงินรวม 
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‐ การจดัอนัดบัเครดิต ปี 2558 บริษทัจดัอนัดบัเครดิต Standard and Poor’s และ Moody’s Investors 
Service ไดป้รับเพ่ิมอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้EMTN 1 อนัดบั จากเดิม BBB เป็น BBB+ และ Baa2 เป็น Baa1 
ตามลาํดบั ซ่ึงเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ 

‐ การบริหารเงินสดคงเหลือ ในปี 2558 ไดด้าํเนินการบริหารเงินโดยพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวม
ของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในดา้นการฝากเงิน การกูเ้งิน รวมถึงการพิจารณาสภาพคล่องในการให้เงินกูร้ะหว่างกลุ่มบริษทัฯ 
ดว้ยกนั ภายใตก้รอบการบริหารเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปอตัราผลตอบแทนเฉล่ียตลอดปี 2558 
สาํหรับเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว บริษทัฯ สามารถลงทุนไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนอา้งอิงในตลาด 

‐ การจดัหาเงินกูย้มืระยะสั้น และการใหเ้งินกูแ้ก่บริษทัยอ่ย บริษทัฯ ในฐานะเป็น Holding Company ได้
บริหารจดัการสภาพคล่องและจดัหาเงินทุนให้แก่บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยพิจารณาจดัหา
แหล่งเงินกูท่ี้มีตน้ทุนตํ่า และใชเ้งินสดคงเหลือของบริษทัฯ เป็นแหล่งเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย เพ่ือเป็นการบริหารเงินใน
ภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

‐ การจดัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ในปีน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการโอนหุ้นทั้งจาํนวนของบริษทั 
ไฟฟ้า หงสา จาํกดั ท่ีบริษทัฯ ถือให้แก่ RHIS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีลงทุนในโครงการต่างประเทศ และไดท้าํการโอนแลว้
เสร็จเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการจดัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

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 โดยมีรายไดห้ลกัจากสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังานลม โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ระยะยาว สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนประกอบดว้ย  
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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  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดค้่าขายและการใหบ้ริการอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี  

1. รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ ดาํเนินงานโดยบริษทัราชบุรี
พลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอกงไกรลาศ 
จงัหวดัสุโขทยั ทาํการผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ามนัดิบ 

2. รายไดค้่าบริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา ดาํเนินงานโดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2552 ภายใตก้ฎหมายของ สปป.ลาว โดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส 
จาํกดั มีรายไดห้ลกัตามสัญญาใหบ้ริการกบับริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั ดงัน้ี 

(1) สัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2581 (วนัส้ินสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า) 

(2) สัญญาให้บริการงานบาํรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า นํ้ างึม 2 ตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2555 ระยะเวลา
สัญญา 7 ปี 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกบัผู ้
ลงทุนรายอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

1. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯถือหุน้ร้อย
ละ 25 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความ
พร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า และค่าพลงังานไฟฟ้า เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2. 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 

3. บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรี พลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49  
ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน แสงอาทิตย ์8 แห่ง มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภทNon-Firm สาํหรับผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้าสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 

4. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จาํกดั (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3) และบริษทั เค. อาร์. ทู จาํกดั (โรงไฟฟ้า
พลงังานลมห้วยบง 2) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 ดาํเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็กบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 
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3.50 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ 
อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

5. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จาํกดั บริษทัโซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จาํกดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 
7) จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 40 ดาํเนินการผลิตไฟฟ้าจาพลงังาน
แสงอาทิตย ์โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน 
(Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จาํนวน 8 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายไดค้่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
เช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

6. บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จาํกดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ          
บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 40 มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด ์ชุดท่ี 1 และ 2 ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2557 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 

7. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือห้นุ ร้อยละ 40 มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าและค่าพลงังานไฟฟ้า เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยท่ี 1 และ 2 ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ. แลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลาํดบั และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา 
หน่วยท่ี 3 มีกาํหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2559 

8. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถือหุ้นร้อย
ละ 40 ดาํเนินงานโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลจากปีกไม ้และรากไมย้างพารา ตั้งอยูท่ี่อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

9. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50 มีรายไดจ้ากงานใหบ้ริการเดินเคร่ือง
และบาํรุงรักษาโดยมีสัญญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14 ปี ใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2556-2558 
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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. 

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
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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 

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 
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5) โรงไฟฟ้าพลงังานลม  

5.1)  โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 ตั้งอยู่บริเวณตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา ท่ีความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดบันํ้าทะเล มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ กบั กฟผ.ประเภทสญัญา 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  

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 ์
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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 ์

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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8) โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang  ระยะที่ 2  พัฒนาโดยบริษัท China 

General Nuclear Power Corporation (CGN) ตั้งอยูเ่มือง Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  ใชเ้ช้ือเพลิง Natural Uranium  ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั บริษทั China Southern Grid (CSG) มีขนาด

กาํลงัการผลิต 2,360 เมกะวตัต ์  ใช้เทคโนโลยี Hualong1000 (HPR 1000)  ซ่ึงพฒันาข้ึนจากการร่วมมือของบริษทัใน

ประเทศจีน และเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ในรุ่นท่ีสาม (3rd Generation) มีความปลอดภยัผา่นเกณฑม์าตรฐานของ

ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล และไดอ้อกแบบเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุต่างๆท่ีเคย

เกิดข้ึน ไดแ้ก่ ทรีไมลไ์อร์แลนด ์เชอร์โนบิล รวมถึงฟุกชิุมะ 

เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Pressurized Water Reactor (PWR) มีหลกัการการทาํงานคือ นํ้าในวงจรท่ี

หน่ึง (Primary circuit) หรือเรียกวา่ Reactor Coolant รับความร้อนท่ีเกิดจากปฏิกริยานิวเคลียร์ในเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์

แลว้ถ่ายเทความร้อนใหน้ํ้ าในวงจรท่ีสอง (Secondary circuit) หรือเรียกวา่ Feed Water โดยนํ้าในวงจรท่ีหน่ึงจะถูกควมคุม

ความดนัในระดบัท่ีนํ้ าไม่เกิดการเดือด เม่ือนํ้าในวงจรท่ีสองรับความร้อนแลว้จึงเดือดเป็นไอนํ้ า และไอนํ้ าท่ีไดจ้ะถูกส่งไป

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

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

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

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

โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย VSPP 5 ปี อ.กงไกรลาศ 
จ.สโุขทยั 

27 มิถนุายน 2550 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

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

26 มกราคม 2555 8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซลาร์ต้า จาํกัด 

      

 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.สพุรรณบรุี 

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

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.สพุรรณบรุี 

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

สถานทีต่ั้ง วนัเดนิเครื่องผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟ้า 
(Adder)  

 โครงการไทรตาโตง้ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.สองพี่น้อง 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรประปา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรยอ้ย VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรเสนา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal 

อ.ไทรเสนา 
จ.อยธุยา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.โชคชยั 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ดา่นขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์               

โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 และ 2 

SPP 25 ปี  อ.โพธาราม 
จ.ราชบรุี 

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

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงาน 

ชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

VSPP 20 ปี อ.จะนะ 
จ.สงขลา 

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



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 26 

 

ลา้นบาท สาํหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ไม่มีผลกระทบอนัเกิด
จากการปรับค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติดงักล่าว 

2) นํ้ามนัเตา 

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

3) นํ้ามนัดีเซล 

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

แหล่งน้ําและปริมาณความต้องการใช้น้ํา  

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

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

ในส่วนของแนวท่อส่งนํ้า ใชพ้ื้นท่ีในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ
แนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต ์ท่ีสร้างข้ึนเช่ือมต่อกบัโรงไฟฟ้า โดยมีการจ่ายค่ารอนสิทธ์ิในแนวเขตสายส่ง
ไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยนิยอมใหจ้ดภาระจาํยอมเพื่อใชท่ี้ดินในการวางท่อส่งนํ้าเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้จากการใชท่ี้ดิน 

จากการศึกษาดา้นการจดัการทรัพยากรนํ้าและการใชน้ํ้ า เช่นการศึกษาสมดุลของนํ้า (Water Balance) 
ในลุ่มนํ้าแม่กลองทั้งระบบ โดยวิธีการของ Reservoir Simulation ซ่ึงจดัทาํโดยมหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ แหล่งนํ้าของลุ่ม
นํ้าแม่กลองจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้ า และนํ้ าในอ่างเก็บนํ้าของเข่ือนศรีนครินทร์และเข่ือนเขาแหลม ยงัมีปริมาณเหลือ
พอท่ีจะดึงไปใชเ้พ่ือเปิดพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหรือกิจการอ่ืนๆ ไดอี้กประมาณปีละ 430 และ 220 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีเกิดขาดแคลนนํ้าอยา่งฉุกเฉิน กฟผ. จะประสานงานกบักรมชลประทานพิจารณาปล่อยนํ้าเพ่ิมเติม แต่
ทั้งน้ีตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใชน้ํ้ าในส่วนอ่ืน นอกจากน้ี ผลการศึกษาท่ีจดัทาํเม่ือปี 2543 โดยบริษทั ซาร์เจนท ์
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แอนด์ ลนัดี จาํกดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางเทคนิคอิสระ ระบุว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีใชน้ํ้ าเป็นสัดส่วนน้อยมากหรือประมาณ           
ร้อยละ 0.5 ของความตอ้งการนํ้าทั้งหมด ซ่ึงมีประมาณ 11,200 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  

สารเคมี 

สารเคมีท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเพ่ือให้ไดน้ํ้ าสะอาดและนํ้ าปราศจากแร่ธาตุ โดยส่วนใหญ่
สามารถจดัหาไดจ้ากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

2.2.2  การดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผูป้ฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ผูบ้ริหารทุกระดบัและผูป้ฏิบติังานทุกคนจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย ดงัน้ี 

1) ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2) ตระหนักถึงความสําคญัของการส่ือสารให้ผูป้ฏิบัติงาน ผูรั้บเหมา และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และจิตสาํนึกถึงบทบาทท่ีมีต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ทั้งในทางตรงและ
ทางออ้ม 

3) ควบคุมและป้องกนัมลภาวะท่ีเกิดจากการใชว้ตัถุดิบ กระบวนการผลิต ดว้ยการประเมินผลกระทบ
ก่อนดาํเนินการ โดยมุ่งเนน้การใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า รวมทั้งหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดใช้
พลงังาน และลดปริมาณของเสียท่ีออกสู่ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

4) สนบัสนุนทรัพยากรในทุกดา้นให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานในการ
คิดคน้นวตักรรมการลดใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

โรงไฟฟ้าทุกแห่งของบริษทัฯ ยดึถือเป้าหมายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มดว้ยการควบคุมผลการปฏิบติังาน
ให้ดีกว่าหรือเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในทุกประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมถึง
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งรับทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการผลิตไฟฟ้าอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ท่ีตอ้งดูแลตั้งแต่การใชว้ตัถุดิบในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต และปริมาณมลพิษท่ีตอ้งปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบถว้น เพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกการปฏิบติังานจะไดรั้บการดูแลและเฝ้าติดตามอยา่งใส่ใจ ทาํให้ในปี 
2558 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัฯ จึงไม่มีกรณีหรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัหรือละเมิดกฎหมาย และไม่มีบทปรับ
เกิดข้ึนแต่อยา่งใด 
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มาตรฐานการดาํเนินงาน 

ดว้ยพนัธกิจท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในการดาํเนินงานระดบัสากลและรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯไดมี้การพฒันาการดาํเนินงานดว้ยการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ตลอดจนนาํมาตรฐานสากลมาใชเ้พ่ือยกระดบัการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของทุกภาคส่วนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

 ผลการดาํเนินงาน 

การดาํเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินธุรกิจผลิตพลงังานไฟฟ้า เร่ิม
ตั้งแต่การพฒันา การก่อสร้าง และการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา ใหส้ามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
จนครบอายสุัญญาโรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและก่อสร้าง 

ในปี 2558 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาของกลุ่มบริษทัฯ คือ โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจน
เนอเรชั ่กาํลงัผลิต 100 เมกะวตัต ์ท่ีอยูใ่นช่วงการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และมีการจดัเวที
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน คร้ังท่ี 1 แลว้ ซ่ึงผลการดาํเนินการเป็นไปดว้ยดี และประเด็นท่ีชุมชนให้ความสนใจคือ การ
ควบคุมปริมาณการใชน้ํ้ าของโรงไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้กระทบกบัการใชป้ระโยชน์ของชุมชน ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดถื้อปฏิบติัตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการปฏิบติัตามขั้นตอนการจดัทาํรายงาน EIA 
อยา่งเคร่งครัด 
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สําหรับโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างในปี 2558 อย่างโครงการโรงไฟฟ้านวนคร กาํลงัผลิต 
132 เมกะวตัต ์บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการควบคุมดูแลผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใหถื้อปฏิบติัตาม
มาตรการแกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ (EIA) อย่างเคร่งครัด รวมทั้ งมีระบบตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานก่อสร้าง การจดัการส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัทุกสัปดาห์ 

2) โครงการท่ีเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าแลว้ 

โรงไฟฟ้าทุกแห่งท่ีเดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้าแลว้น้ี จะมีการควบคุมและจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานและขอ้กาํหนดของโรงไฟฟ้านั้นๆ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลและติดตามของคณะกรรมการบริหารและคณะทาํงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มประจาํโรงไฟฟ้า เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดาํเนินการต่างๆ อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อกาํหนดต่างๆ รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกนัตอ้งป้องกนัผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าทั้งในเร่ืองอากาศ 
นํ้า และของเสียใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุดดว้ย 

ในปี 2558 ขอนาํเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าหลกัในประเทศไทย ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และ
โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลดโ์คเจนเนอเรชัน่ มีกาํลงัการผลิตรวม 5,979 เมกะวตัต ์คิดเป็นกาํลงัผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้ 4,788.6 เม
กะวตัต ์ซ่ึงถือเป็นการดาํเนินงานท่ีมีนยัสาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 83 ของกาํลงัผลิตทั้งกลุ่มบริษทัฯ ท่ี
ใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

การจดัการคุณภาพอากาศ 

ระบบควบคุม ป้องกนั และตรวจวดัคุณภาพอากาศจากการเผาไหม ้จะถูกติดตั้งไวพ้ร้อมกบัการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า เพ่ือยืนยนัว่าการผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะสามารถควบคุมปริมาณมลสารของโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ ก๊าซ
ออกไซดข์องไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และฝุ่ นละออง ท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหมใ้นกระบวนการผลิตให้อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานควบคุมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าในปี 2558 พบค่าความเขม้ขน้ของมลสารท่ีระบายออกจาก
โรงไฟฟ้ามีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งกรณีท่ีเดินเคร่ืองโดยใชก๊้าซธรรมชาติและนํ้ามนั
เป็นเช้ือเพลิง ทั้งน้ี ระบบกาํจดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าราชบุรี กรณีท่ีเดินเคร่ืองโดยใชน้ํ้ ามนัเตา (ปี 2558 มี
ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตา 91.4 ลา้นลิตร) ยงัคงรักษาประสิทธิภาพการกาํจดัไดต่้อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ 94.8 (EIA กาํหนดให้มี
ประสิทธิภาพไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90)  

การจดัการวสัดุเหลือใช ้

เพ่ือให้ปริมาณวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตและการบาํรุงรักษาของโรงไฟฟ้ามีปริมาณท่ีตอ้งนาํไป
กาํจดันอ้ยท่ีสุด โรงไฟฟ้าจึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใชว้ตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการบาํรุงรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพและ
การเลือกวิธีการกาํจดัวสัดุเหลือใชท่ี้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะให้ความสําคญักบัการ
คดัเลือกผูรั้บกาํจดัและวิธีการกาํจดัวา่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งรัดกุมและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี ยงัมีการตรวจ
ติดตามการกาํจัดของผูรั้บกาํจัด เพ่ือให้มัน่ใจว่าวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้จากโรงไฟฟ้าจะไดรั้บการจดัการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ในปี 2558 โรงไฟฟ้าหลกัของกลุ่มบริษทัฯ มีปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษารวม  
10,737 ตนั จาํแนกเป็นของเสียอนัตราย 330 ตนั และของเสียไม่อนัตราย 10,407 ตนั คิดเป็นของเสียท่ีนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ได ้
10,615 ตนั (ร้อยละ 98.87 ของปริมาณของเสียทั้ งหมด) และมีปริมาณของเสียท่ีต้องฝังกลบ 122 ตนั ทั้ งน้ี ของเสียจาก
กระบวนการผลิตในปี 2558 มีปริมาณมากกวา่ในปีผา่นมา เน่ืองจากโรงไฟฟ้าหลกั เช่น โรงไฟฟ้าราชบุรี มีงานซ่อมบาํรุงรักษา
ใหญ่ (Major Overhaul) ตามแผนทุก 6 ปี ทาํใหต้อ้งมีการเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์มากกวา่การเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาเลก็ตามปกติ 
อยา่งไรกต็าม โรงไฟฟ้ายงัคงพยายามคดัเลือกวธีิการกาํจดัของเสียใหส้ามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การจดัการนํ้า 

ถึงแมก้ระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้าจะใชน้ํ้ าเป็นวตัถุดิบในปริมาณมาก แต่กลุ่มบริษทัฯ กมี็มาตรการใน
การควบคุมการใชน้ํ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการใชซ้ํ้ า (Reuse) และนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เพ่ือใหมี้ปริมาณท่ีตอ้ง
ระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มเท่าท่ีจาํเป็น นอกจากน้ียงัติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าใหเ้หมาะกบัคุณสมบติันํ้าเสียแต่ละประเภท เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้ าท่ีดี และไดน้ํ้ าท่ีผา่นการบาํบดัแลว้อยา่งมีคุณภาพ เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งรองรับ
นํ้าและการใชป้ระโยชน์ของชุมชน 

การลดการใชน้ํ้า 

ในปี 2558 กลุ่มบริษทัฯ โดยโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ซ่ึงใช้
นํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต 36.22 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 1.72 ของปริมาณนํ้าในแม่นํ้า
แม่กลอง ซ่ึงมากกวา่ในปี 2557 อยูร้่อยละ 0.48 เน่ืองจากมีการผลิตพลงังานไฟฟ้าสุทธิเพ่ิมข้ึน 5 ลา้นเมกะวตัต-์ชัว่โมง คิด
เป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 จากปี 2557 และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมีการซ่อม
บาํรุงรักษาใหญ่ (ทุก 6 ปี) จึงทาํให้มีปริมาณการใชน้ํ้ าสูงกวา่ในปีท่ีผา่นมา  จาก 1.33 เป็น 1.37 ลูกบาศกเ์มตรต่อเมกะวตัต-์
ชัว่โมง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มีการติดตามสัดส่วนการใชน้ํ้ าจากลุ่มนํ้ าแม่กลองอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือนตั้งแต่ปี 2544 พบวา่ลุ่มนํ้ า
แม่กลองยงัมีปริมาณนํ้าเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณการใชน้ํ้ าของโรงไฟฟ้าได ้และยงัไม่พบผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์
หรือการแยง่ชิงนํ้าใชก้บัชุมชนแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี ในปี 2559 โรงไฟฟ้าราชบุรีจะทาํการปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพนํ้ าในหอหล่อเยน็จาก
ระบบด่างเป็นระบบกรด ภายหลงัไดท้าํการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลเพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการปรับเปล่ียนระบบควบคุมใน
ปี 2557-2558 เพ่ือเพ่ิมจาํนวนรอบการใชน้ํ้ าใหม้ากข้ึน เพราะนํ้ าในระบบหล่อเยน็คิดเป็นร้อยละ 75-80 ของปริมาณนํ้ าท่ีใชใ้น
การผลิตทั้งหมด กลุ่มบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการนํ้าใชใ้นระบบหล่อเยน็ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

การจดัการคุณภาพนํ้า 

การสูบนํ้ าจากแหล่งนํ้าดิบเพ่ือนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้า จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ นํ้ า
ใชใ้นกระบวนการผลิต และนํ้าใชใ้นสาํนกังาน ซ่ึงนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นนํ้าจากระบบหล่อเยน็ท่ีใช้
ในการแลกเปล่ียนอุณหภูมิ ซ่ึงนํ้ าท่ีใชแ้ลว้จะถูกส่งเขา้สู่ระบบบาํบดั โดยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกลเ้คียงกบั
สภาพธรรมชาติ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพดว้ยระบบตรวจวดัแบบ online ก่อนปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า เพ่ือให้มัน่ใจวา่
คุณภาพนํ้ าท่ีปล่อยออกสู่แหล่งรองรับนํ้ าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ได้แก่ มาตรฐานกรมชลประทาน มาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้ เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งรองรับนํ้ า ส่วนนํ้ าใชใ้น
อาคารท่ีบาํบดัจนไดม้าตรฐานแลว้จะถกูนาํไปใชใ้นระบบรดนํ้าตน้ไม ้แปลงสาธิตการเกษตร และพื้นท่ีชุ่มนํ้าต่อไป 
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โรงไฟฟ้าหลกัอย่างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ยงัคงมีการควบคุมคุณภาพนํ้ าท้ิงท่ี
ระบายออกจากโรงไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานนํ้าท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมชลประทานได้
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแหล่งรองรับนํ้าท้ิงจากโรงไฟฟ้า และการใชป้ระโยชน์ของชุมชน 

2.2.3  การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้าํเนินการในปี 2559 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

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

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

ข้อมูลกายภาพ             
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา             

คุณภาพอากาศทัว่ไป             

ความถกูตอ้งของ CEMS             

ความถกูตอ้งของ AQMS             

Stack Emission             

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป             

คุณภาพนํ้าผิวดิน             

คุณภาพนํ้าใตดิ้น/บ่อนํ้าต้ืน             

ปริมาณและคุณภาพนํ้าท้ิง             

คุณภาพนํ้าในบ่อท้ิงยิปซัม่และบ่อสังเกตการณ์             

คุณภาพดิน             

ตรวจติดตามขํ้ามูลนํ้ าฝน             

ข้อมูลชีวภาพ             

แพลงกต์อน+สัตวห์นา้ดิน             

ชนิดและปริมาณสัตวป่์า             

ตรวจวดัปริมาณโลหะหนกัในปลา             

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์             

การคมนาคมขนส่ง             

การจดัการนํ้าและการใชน้ํ้ า             

การควบคุมนํ้าท่วมและการระบายนํ้า             

คุณภาพชีวติ             

การกาํจดัของเสีย             

สาธารณสุข/สถิติโรค             

การตรวจสุขภาพ             

อาชีวอนามัย             

:  ฝุ่ นละออง             

:  ระดบัเสียง             

:  ความร้อน             

:  ความเขม้แสง             

:  ไอกรด-สารเคมี             

:  เช้ือลีจิโอเนลลาในหอหล่อเยน็             

สถิติการเกิดอุบติัเหตุ             

คุณภาพชีวิต/ทศันคติ ความคิดเห็นของราษฎร             
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สรุปรายการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในปี 2558 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 6.36 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่งนํ้ามนัเตาเพชร 0.93 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.25 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ 0.54 

งานกาํจดัของเสีย 2.20 
รวมเป็นเงนิ 10.28 

 
นอกจากน้ีในปี 2559 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ยงัไดจ้ดัเตรียมงบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั ดงัน้ี 

รายการ ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 4.90 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระบบรับ-ส่ง                          

นํ้ามนัเตาเพชรเกษม 

0.99 

งานตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องและVOCs 0.50 

งานดูแลระบบตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงโรงไฟฟ้าราชบุรี 0.26 

การรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั                             

และความปลอดภยั  ISO14001/OHSAS18001 

0.26 

งานตรวจวเิคราะห์นํ้าฝน 0.03 

วเิคราะห์ส่ิงผดิปกติ(ตามขอ้ร้องเรียน/ขอ้บกพร่อง) 0.60 

งานกาํจดัของเสียทัว่ไป 0.26 

งานกาํจดัของเสียจากกระบวนการผลิต 1.24 

งานสุ่มตรวจวเิคราะห์โลหะหนกัในปลา 0.03 

ตรวจรับรองรายงาน Carbon footprint ขององคก์ร 0.13 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 0.07 

รวม 9.27 
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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 2558 อยู ่38,916 เมกะวตัต ์ซ่ึง
เป็นสัดส่วนกาํลงัการผลิตจาก กฟผ. จาํนวน 15,518.13 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 39.99) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จาํนวน 
14,766.70 กะวตัต์ (ร้อยละ 38.04) ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก จาํนวน 5,144.57 เมกะวตัต์ (ร้อยละ 13.25) และซ้ือจาก
ประเทศเพ่ือนบา้นจาํนวน 3,386.60 เมกะวตัต ์(ร้อยละ 8.72)  
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ตารางสัดส่วนกาํลงัการผลิตและผูผ้ลิตไฟฟ้าในระบบของประเทศ ณ เดือนธนัวาคม 2558 

ประเภทโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบ 

เมกะวตัต์ ร้อยละ 

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)* 3,481.00  8.97  

      - บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 748.20  1.93  

      - บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 700.00  1.80  
      - บริษทั ไตรเอนเนอร์จี จาํกดั 700.00  1.80  
      - บริษทั โกลด ์ไอพพีี จาํกดั (บ่อวนิ) 713.00  1.84  
      - บริษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์ จาํกดั 350.00  0.90  
      - บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จาํกดั 1,346.50  3.47  
      - บริษทั กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จาํกดั 1,468.00  3.78  
      - บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 1,400.00  3.61  
      - บริษทั เกค็โค่-วนั จาํกดั 660.00  1.70  
      - บริษทั กลัฟ์ เจพี หนองแซง จาํกดั 1,600.00  4.12  
      - บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 1,600.00  4.12  
      -  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็  5,144.57  13.25  
รวมกาํลงัการผลติที่รับซ้ือในประเทศ 19,911.27  51.29  
รวมกาํลงัการผลติที่รับซ้ือต่างประเทศ 3,386.60  8.72  
รวมกาํลงัการผลติของ กฟผ. 15,518.13  39.99  

รวมทั้งส้ิน 38,816.00  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 

ประเทศไทยไดมี้การบูรณาการแผนพลงังานระยะยาว โดยจดัทาํแผนช่ือว่า แผนบูรณาการพลงังาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) ประกอบดว้ย 5 แผนหลกั เพ่ือขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยืน ไดแ้ก่ แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) แผนอนุรักษพ์ลงังาน 
(EEP 2015) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP 2015) แผนบริหารจดัการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan 
2015) แผนบริหารจดัการนํ้ามนัเช้ือเพลิง (OIL Plan 2015)  

โดยแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558 - 2579 หรือ PDP 2015 ถือเป็นแผนแม่บท
หลักท่ีภาคธุรกิจไฟฟ้าจะตอ้งพิจารณาและนํามาประกอบการจัดทาํแผนธุรกิจของตนให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ภายในปี 2559 ซ่ึงประเทศกลุ่มอาเซียนจะมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุนเงินทุน และแรงงานฝีมืออยา่งเสรี 

บริษทัฯ ตระหนกัและเลง็เห็นวา่ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจอยา่งรอบดา้นและทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ บริษทัฯ จึงให้ความสนใจและติดตาม
สถานการณ์ไฟฟ้าในภาพรวมอย่างต่อเน่ือง ทั้งในกลุ่มประเทศเป้าหมายการลงทุนและประเทศ นอกเหนือเป้าหมายการ
ลงทุน โดยสามารถสรุปสถานการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

สถานการณ์ไฟฟ้าโลก 

ท่ีผ่านมา ตลาดพลงังานโลกยงัประสบปัญหาราคานํ้ ามนัผนัผวน ซ่ึงยงัตอ้งติดตามสถานการณ์และ
การกลับเข้าสู่จุดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานนํ้ ามัน ตลอดจนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล พลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน การอุดหนุนพลงังานทดแทน ตลอดจนแนวโน้มการปล่อย CO2 นอกจากน้ี ยงัตอ้งติดตาม
แนวโนม้การใชพ้ลงังานในสาธารณรัฐอินเดีย ซ่ึงมีความตอ้งการใชเ้พ่ิมสูงข้ึนจากการพฒันาประเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อีกทั้งการนาํก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากชั้นหิน หรือ Unconventional Gas มาใชป้ระโยชน์ อาจส่งผลต่อนโยบายพลงังานของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกในอนาคต อีกทั้งการประหยดัพลงังานตามกรอบการประชุม The 
United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 21) หรือ “Paris Climate 2015” อาจนาํสู่การใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผา่นการออกแบบ การรีไซเคิลและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

สถานการณ์ไฟฟ้าในอาเซียน 

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้นพลงังานคร้ังท่ี 33 (33rd ASEAN Ministers on Energy Meeting: 
33rd AMEM) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมประเด็นความร่วมมือดา้นพลงังานภายใตก้รอบการประชุม
อาเซียน+3 (จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต)้ และการประชุมรัฐมนตรีพลงังานแห่งเอเชียตะวนัออกท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ สหพนัธรัฐ
มาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 7 - 8 ตุลาคม 2558 เป็นการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกท่ีให้ความสําคญัและตระหนักถึงการใช้
พลงังานสะอาด เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน และความร่วมมือกนัในการพฒันา
พลงังาน เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางพลงังานระหวา่งกนัในภมิูภาคอาเซียน 

 

 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 36 

 

ท่ีประชุมฯ ไดรั้บรองแผนปฏิบติัการความร่วมมือดา้นพลงังานอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN of 
Action on Energy Cooperation: APAEC) ฉบบัใหม่ ภายใตห้วัขอ้ “Enhancing energy connectivity and market integration 
in ASEAN to achieve energy security, accessibility, affordability and sustainability for all” โดยมีการจดัทาํเป้าหมายท่ี
สาํคญัสาํหรับแผนระยะท่ี 1 ระหวา่งปี 2559 - 2563 จาํนวน 4 เป้าหมาย ดงัน้ี 

1) เป้าหมายดา้นประสิทธิภาพพลงังาน (Energy Efficiency : EE) คือ ลดความเขม้การใชพ้ลงังาน 
(Energy Intensity : EI) ร้อยละ 20 ภายในปี 2563 

2) เป้าหมายดา้นพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy : RE) กาํหนดใหมี้การเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลงังานหมุนเวยีนเป็นร้อยละ 23 ในปี 2568 

3) การส่งเสริมการซ้ือขายไฟฟ้าแบบพหุภาคี (Multilateral Trade) ภายในปี 2561 

4) การส่งเสริมภาพลกัษณ์การใชถ่้านหินดว้ยเทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด (Clean Coal Technology)  

ซ่ึงแผนปฏิบติัการดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ป้าหมายการเช่ือมโยงดา้นพลงังาน การรวมตวัของตลาดพลงังาน 
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทางพลงังาน การเขา้ถึงแหล่งพลงังาน ◌ําให้ราคาพลงังานมีความเหมาะสม และการรักษาความ
ยัง่ยืนในการพฒันา นอกจากน้ี ในการประชุมเจรจาภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซ่ึงท่ีประชุมสมชัชารัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Conference: Conference of 
Parties) ไดมี้มติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ ในประเทศกาํลงัพฒันาและเช้ือ
เชิญให้ประเทศกําลังพัฒนาส่งข้อมูลการดําเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ หรือ Nationally 
Appropriate Mitigation Actions (“NAMAs”) 

ซ่ึงประเทศไทยไดแ้สดงเจตจาํนงการดาํเนินการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศต่อท่ี
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมยัท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยระบุว่าประเทศไทยจะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศร้อยละ 7 ถึง 20 ในภาคพลงังานและภาคการขนส่งให้ต ํ่ากวา่ระดบัการปล่อยในการ
ดาํเนินงานตามปกติ (Business as usual) ภายในปี 2563 ซ่ึงเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าประเทศไทยให้
ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการดาํเนินงานดงักล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซ่ึงเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การ
พฒันาแบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่า ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประเทศรวมทั้งเป็นแรงผลกัดนัให้
ประเทศไทยสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนในภาคธุรกิจอยา่งจริงจงั 

สถานการณ์ไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย 

การท่ีกระทรวงพลงังานมีการบูรณาการแผนพลงังาน 5 แผนหลกั ไดแ้ก่ 1) แผนพฒันากาํลงัผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2) แผนอนุรักษพ์ลงังาน (EEP) 3) แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 
4) แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ 5) แผนบริหารจดัการนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการดาํเนินการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและมีความเช่ือมโยงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแผนบูรณาการพลงังานระยะยาวพ.ศ. 2558 - 2579 โดยธุรกิจไฟฟ้ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP เป็นส่วนหลกั ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งติดตามนโยบายของ
ภาครัฐสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สภาวการณ์แข่งขนั รวมทั้งพิจารณาอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งใกลชิ้ด 
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สาํหรับความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี 2558 เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2558 เวลา 
14.02 น. มีค่าเท่ากบั 27,345.80 เมกะวตัต์ ปรับตวัสูงข้ึนจาํนวน 403.70 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 จากความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดปีก่อนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 14:26 น. ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 26,942.10 เมกะวตัต ์  

สาํหรับการตอบรับความตอ้งการไฟฟ้าภายในประเทศ บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการ
ลงทุนจากโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างก่อสร้างและพฒันารวม 6,813.55 เมกะวตัต์
ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้จาํนวน 17 แห่ง จาํนวน 6,116.74 เมกะวตัต ์หรือคิดเป็นร้อยละ 89.77 
ของกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างและพฒันา จาํนวน 6 แห่ง จาํนวน 
696.81 เมกะวตัต ์หรือคิดเป็นร้อยละ 10.23 ของกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน 

สถานการณ์ไฟฟ้า กลุ่มประเทศสาํคัญ 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความตั้งใจในการลดการใชเ้ช้ือเพลิงประเภทถ่านหินเพ่ือ
แกปั้ญหามลภาวะเป็นพิษ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงร้อยละ 3.45 อยา่งไรก็
ตาม หลายโครงการท่ีทางรัฐบาลไดว้างแผนและอยู่ระหว่างก่อสร้างยงัใช้เช้ือเพลิงประเภทถ่านหินและก๊าซอยู่หลาย
โครงการ เน่ืองจากมีราคาถกูและมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในประเทศญ่ีปุ่น 

รัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายชินโซ อาเบะ จะมีการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ภายใน
ปลายปี 2558 น้ี โดยเฉพาะเคร่ืองปฏิกรณ์เซนไดท่ี 1 และ 2 แมว้า่จะยงัตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้กบัภาคประชาชน เน่ืองจาก
ประสบปัญหาตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้เช้ือเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ท่ีนาํมาเดินเคร่ืองยนต์ดีเซล
ทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ อีกทั้งยงัส่งผลกระทบไปยงัราคาก๊าซหุงตม้ภายในประเทศ 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในเครือรัฐออสเตรเลีย 

ภาคพลงังานของออสเตรเลียกาํลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและความทา้ทาย เน่ืองจากผูบ้ริโภค
มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเองจากพลงังานแสงอาทิตยผ์า่นโซลาร์รูฟทอปมากกวา่การซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน
และก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้พลงังานทดแทนเป็นพลงังานท่ีมีการเติบโตมากท่ีสุดโดยมีสาเหตุมาจากการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และสภาพภมิูศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการรับแสงอาทิตยแ์ละกาํลงัลมในประเทศ 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

ภาคพลงังานของสหพนัธรัฐมาเลเซียในปี 2558 โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าในประเทศขยายตวั 
ร้อยละ 4.80 โดยเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลงังานทดแทน และในระยะยาวโรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิง
ขา้งตน้ยงัจะเป็นกาํลงัหลกัในการสร้างการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ภาคพลงังานในสาธารณรัฐอินโดนีเซียกาํลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยภาครัฐไดก้าํหนดเป้าหมาย
และโครงการในอนาคตเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีภาครัฐยงัไดป้ฏิรูปตลาดเพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มดึงดูดความสนใจเขา้มา
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ลงทุน โดยมุ่งเนน้การพฒันาขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนผา่นแผนพฒันาประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ิมกาํลงัการ
ผลิตติดตั้งเป็น 35 กิกะวตัต ์ในปี 2563 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประสบปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติในปี 2556 พายุไตฝุ้่ น Haiyan ทาํลาย
บา้นเรือนและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งผลใหภ้าครัฐตอ้งเร่งดาํเนินการฟ้ืนฟ ูเน่ืองจากส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงภาครัฐไดเ้นน้สร้างโรงไฟฟ้าประเภทถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าภายในประเทศ 

‐ สถานการณ์การและภาวะการแข่งขนัในราชอาณาจกัรกมัพชูา 

การพฒันาโรงไฟฟ้าในราชอาณาจกัรกมัพูชาเน้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า ก๊าซธรรมชาติ

และถ่านหิน โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นผูน้าํเขา้ไฟฟ้าท่ีสาํคญั สาํหรับพลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆยงัอยูร่ะหวา่ง

พฒันา และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถกูวางไวท้า้ยแผนระยะยาวเช่นเดียวกบัประเทศไทย 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สปป.ลาว วางวิสัยทศัน์ของประเทศจะข้ึนเป็น “แบตเตอร่ีแห่งเอเชีย” หรือแหล่งพลงังานสาํรอง
ในอนุภมิูภาค โดย สปป.ลาว มีศกัยภาพท่ีจะผลิตพลงังานไฟฟ้าไดป้ระมาณ 23,000 เมกะวตัต ์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของ 
สปป.ลาว ภายในปี 2563 จะสามารถดาํเนินโครงการพลงังานไฟฟ้าขนาดใหญ่แลว้เสร็จจาํนวน 29 โครงการ ผลิตไฟฟ้าได ้
8,657 เมกะวตัต ์

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางดา้นพลงังานเร็วท่ีสุดในภูมิภาค 
โดยถูกขบัเคล่ือนผ่านโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงคาดว่าการผลิตไฟฟ้าในปี 2558 จะขยายตวัถึงร้อยละ 8.40 
และเติบโตต่อเน่ืองระหวา่งปี 2558 - 2567 เฉล่ียแลว้สูงถึงร้อยละ 7.60  

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่สามารถเขา้ร่วมประมูลงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โดยจะมีมาตรการสนบัสนุนต่างๆ การยดืหยุน่ดา้นกฎระเบียบในตลาด ประกอบกบัความ
ตอ้งการไฟฟ้าท่ียงัไม่เพียงพอในประเทศ เน่ืองจากประเทศอยูร่ะหวา่งการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 

‐ สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์อยู่ในฐานะประเทศนําเขา้พลังงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ
สหพนัธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียถึงร้อยละ 90.00 ของการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ อยา่งไรกต็าม ภาครัฐได้
เล็งเห็นและมีนโยบายวางแผนการนาํเขา้พลงังาน โดยมีการสร้างคลงัเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และมุ่งมัน่จะเป็น
ศูนยก์ลางการซ้ือขาย LNG ในภูมิภาคเอเชีย โดยรัฐบาลไดป้ระกาศแผนการก่อสร้างคลงัฯ จาํนวน 4 ถงั ให้แลว้เสร็จในปี 
2560 นอกจากน้ี สิงคโปร์ยงัให้ความสนใจท่ีจะซ้ือไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ปีละ 100 เมกะวตัต ์ผา่นโครงข่ายประเทศไทยและ
สหพนัธรัฐมาเลเซีย คิดเป็นระยะทางกวา่ 1,000 กิโลเมตร แต่จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน คร้ังท่ี 33 ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา สิงคโปร์ไดข้อเล่ือนการลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ในการซ้ือขายไฟฟ้า
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กบั สปป.ลาว ออกไปก่อน 2 - 3 ปี หรือภายในปี 2561 เน่ืองจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของสิงคโปร์ลดลงจากผลกระทบ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั 

แมว้า่ความตอ้งการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก

การเปิประชาคมอาเซียน (AEC) แต่อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีความเส่ียงในการลงทุนจากภาวะเศรษฐกิจและความไม่ชดัเจนดา้น

กฎระเบียบในการลงทุนและการเมือง ความผนัผวนดา้นอตัราแลกเปล่ียนและการเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลก ดงันั้น การ

วางแผนและทิศทางดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงตอ้งใชป้ระสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันาโครงการสาํหรับการ

ขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยคาํนึงถึง Risk-Return Balance แสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ผ่านความร่วมมือกบั

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ วางแผนและบริหารการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ

อตัราการเติบโตของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน ในขณะเดียวกนัการประกอบธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศ ซ่ึงโอกาสมีอยูจ่าํกดั 

บริษทัฯ จึงวางแผนดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัแผนพลงังานแห่งชาติระยะยาว โดยเน้นพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือกท่ีภาคประชาชนและคนในพ้ืนท่ีให้การยอมรับ พร้อมกนัน้ีไดม้องหาโอกาสในธุรกิจเก่ียวเน่ือง ทั้งตน้นํ้ าจนถึง

ปลายนํ้ า เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และเติบโตอย่างย ัง่ยืนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและของ   

บริษทัฯ ต่อไป 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยหามาตรการ
เตรียมการป้องกนั ลดโอกาส และหลีกเล่ียงผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดพ้ยายามปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่
บุคลากรทุกระดบัในบริษทัฯ ใหมี้ความตระหนกัและคาํนึงถึงเร่ืองความเส่ียง (Risk Awareness Culture) เพ่ือการบริหาร
จดัการความเส่ียงอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล
พิจารณากลัน่กรองนโยบาย กาํหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียง โดยใหมี้การประเมิน ติดตาม และกาํกบัดูแลปัจจยัความเส่ียงของบริษทัฯให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
และยอมรับไดภ้ายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯและรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
สถานะความเส่ียงของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงประเด็นท่ีมีนัยสําคญัตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือสอบทานแนวทางปฏิบติัและมาตรการป้องกนั
แกไ้ขให้มีประสิทธิผล และเหมาะสมกบัสถานการณ์มากยิ่งข้ึน โดยมีความสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ 
กาํหนด 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุก
สายงานของบริษทัฯ โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์เป็นประธานคณะทาํงาน ทาํหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและระบุ
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์(Situation Awareness) จากนั้นติดตาม วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดสมํ่าเสมอ 
ทั้งเชิงรุก เชิงลึก และหาแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
โดยกาํหนดแผนป้องกนั (Prevention) แผนเตรียมการ (Preparation) ในการลดความเส่ียง (Reduction) การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (Avoidance) การแบ่งกนัรับความเส่ียง (Sharing) และการถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) ในโอกาส และผลกระทบการ
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ดาํเนินธุรกิจ รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาพลกัษณ์ และอ่ืนๆ ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
ยอมรับไดต้ามนโยบายการบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส รวมถึงรายงาน
เป็นวาระเร่งด่วนในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่ผลกระทบขั้นรุนแรงต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีสาํคญั 6 ดา้น ซ่ึงบริษทัฯไดว้ิเคราะห์ ประเมิน และกาํหนดแนวทางบริหารจดัการเพื่อลด
โอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯประกอบดว้ย 

1) ความเส่ียงดา้นการแข่งขนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2) ความเส่ียงดา้นการเงิน 

3) ความเส่ียงดา้นดาํเนินการ 

4) ความเส่ียงดา้นบุคลากร 

5) ความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และ 

6) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1) ความเส่ียงด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงหลกัท่ีทุกบริษทัโดยเฉพาะการดาํเนินธุรกิจภาค
พลงังานท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งพิจารณาในลาํดบัตน้คือ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบั สภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนั สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในการลงทุน ท่ีสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะทาํงานบริหารความเส่ียง รวมทั้งสายงานบริหาร
ท่ีเก่ียวขอ้งตระหนักดีว่าปัจจัยความเส่ียงดงักล่าวน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จึง
พิจารณาหามาตรการในเชิงรุก และเชิงลึกในการตรวจสอบติดตาม และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด 
รอบคอบ และรัดกุม เพ่ือวางแผน และเตรียมมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีจะลดโอกาสการเกิดความเส่ียง และ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งระบบให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรับไดต้ามนโยบายของ
บริษทัฯ 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดต้รวจสอบ ติดตาม กฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัในการรับซ้ือไฟฟ้าแผนพฒันากาํลงัผลิต
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) รวมทั้งประเมินสภาวะแวดลอ้มการแข่งขนัในประเทศอย่างใกลชิ้ด โดยไดท้าํการ
วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงทั้งโอกาส และผลกระทบ ซ่ึงพบว่า บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
เก่ียวกบัโอกาสในการเติบโตภายในประเทศท่ีมีจาํกดัเพียงการพฒันาโครงการพลงังานหมุนเวียนเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อ
การเพ่ิมมูลค่ากิจการตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาทบทวน และปรับแผน
ยทุธศาสตร์โดยมุ่งเนน้การขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศมากยิง่ข้ึน เพ่ือตอบสนองนโยบายการเติบโตทางธุรกิจพลงังาน
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ในการบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกจึงเป็นท่ีมาของมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือท่ีจะพฒันา
ไปสู่การร่วมคา้ (Joint Venture) โดยการศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละประเทศท่ีจะไปลงทุนอยา่งละเอียด
รอบคอบก่อนตดัสินใจลงทุนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนเร่ิมพฒันาโครงการ ระหว่างพฒันาโครงการ กระทัง่ดาํเนินการเชิง
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พาณิชย ์ครอบคลุมทั้งดา้นสภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ และสภาพการแข่งขนัในตลาด การ
จดัหาแหล่งเงินทุนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ และดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีมี
การเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศกัยภาพขององคก์รและบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี เป็นมิตรต่อมวลชนและส่ิงแวดลอ้ม ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองคก์ร โดยเร่ิมพฒันาระบบป้องกนั
การทุจริตและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้ไดต้ามมาตรฐานสากล และมีเป้าหมายผ่านการประเมินของแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในปี 2559 เพ่ือการบริหารองค์กรอย่างมัน่คงและยัง่ยืน บริษทัฯ มีแผนบริหาร
จดัการสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสร้างรายไดสู้งสุดและลดตน้ทุนในการดาํเนินการ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ยงัไดว้ิเคราะห์ และสรุปปัญหา 
อุปสรรค และสาเหตุท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการและพฒันาโครงการต่างๆ ในอดีตให้สําเร็จลุล่วงได้เพ่ือใช้เป็น
บทเรียนสาํคญั (Lesson Learned) ในการเรียนรู้วิธีป้องกนั และดาํเนินการแกไ้ข ซ่ึงจะสามารถบรรเทาหรือหยดุย ั้งความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัโครงการท่ีมีอยูแ่ละโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) ความเส่ียงด้านการเงนิ 

ธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง เพ่ือให้บริษทัฯ มีศกัยภาพเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึง
ไดก้าํหนดแผนในการจดัหาแหล่งเงินทุนและเคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทุนท่ีเหมาะสมและพอเพียงเพ่ือให้ตน้ทุน
และอตัราส่วนหน้ีต่อทุนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สามารถดาํรงสภาพคล่องในการขยายธุรกิจ และมีการใชน้โยบายทาง
การเงินอยา่งระมดัระวงัภายใตง้บประมาณ เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเกิดความเช่ือมัน่วา่มีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได  ้และเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัสร้างความมัน่คงดา้นสถานะทางการเงินและผลประกอบการใหเ้ป็นไปตามแผน
หรือดีกวา่ มีการบริหารหน้ีสิน อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการทาํ natural hedge สาํหรับ
อตัราแลกเปล่ียน และใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ต่างๆเพ่ือป้องกนัความเส่ียงการเงิน เช่น การทาํสัญญา SWAP สําหรับอตัรา
ดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

3) ความเส่ียงด้านดาํเนินการ 

การเพ่ิมโอกาสในการสร้างการเติบโตใหแ้ก่บริษทัฯไม่วา่จะเป็นการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ยอ่ม
ประสบปัจจยัความเส่ียงหลายประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน ทาํใหไ้ม่บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ความไม่คุน้เคยในความแตกต่างทางสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ ชุมชน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ ดงันั้น เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนของบริษทัฯ จะเป็นไปตาม
เป้าหมาย บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการสินทรัพยใ์นภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ และในแต่ละส่วนยอ่ยของ
การลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ไดติ้ดตาม 
วเิคราะห์ ประเมิน และหาแนวทางบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดและรอบคอบรัดกุม ทั้งในเชิงรุกและเชิงลึก เพ่ือลดโอกาส
และผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อโครงการท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันาให้สําเร็จ
ตามเป้าประสงค์ บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความร้คูวามเขา้ใจ และประสบการณ์ในธุรกิจและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินเป็นอย่างดีไปปฏิบติังานในประเทศนั้นๆ เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ วิเคราะห์ และติดตามสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหท้ราบถึงสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง และสามารถกาํหนดแนวทางบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม และเท่าทนั
ต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้กาํหนดให้สายงานบริหารสินทรัพย์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามผลการ
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ดาํเนินงานของบริษทัในเครือและบริษทัร่วมทุน รวมทั้งวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนกบัเป้าหมายเป็นประจาํทุก
เดือน พร้อมทั้งกาํหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ และประเมินผลเป็นประจาํทุกไตรมาส 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะบริหารกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงาน ทาํหน้าท่ีในการ
กลัน่กรอง ติดตามผลการดาํเนินงาน ทบทวนนโยบายและกาํหนดแนวทางการบริหารกลยทุธ์ในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือลดความเส่ียงจากการดาํเนินงานและเพิ่มโอกาสใน
ความสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม ผ่านการกาํหนดแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้ นระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะ
สร้างการเติบโตและเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืตามเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะทาํงานบริหารความเส่ียงไดเ้ฝ้าระวงัความเส่ียงดา้นภยัอนัตราย     
(Hazard Risk) ทั้งภยัธรรมชาติ (ภยัแลง้ ภยันํ้าท่วม) และเหตุการณ์ความรุนแรงโดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการ ป้องกนัเชิงรุก 
เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบต่อโครงการของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ สืบเน่ืองจากเหตุการณ์ระเบิดท่ีแยกราชประสงค์
เม่ือปลายเดือนสิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงไดเ้รียกประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนร่วมกับผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและผูบ้ริหารโครงการ เพ่ือสอบทานและทบทวนการจดัทาํแผนฉุกเฉิน จาํลองสถานการณ์ ฝึกซ้อม และมาตรการ
ป้องกนัการเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดเหตุไม่พึงประสงคต่์อโครงการ รวมถึงติดตามขอ้มูลข่าวสารและ
ประสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบัหน่วยงานรัฐ หน่วยงานความมัน่คง และผูน้าํชุมชนทุกระดบัชั้น 

4) ความเส่ียงด้านบุคลากร 

ตามท่ีบริษทัฯ ประสบขอ้จาํกดัการเติบโตในธุรกิจพลงังานในประเทศตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าพ.ศ. 
2558 - 2579 (PDP 2015) บริษทัฯ จึงกาํหนดกลยทุธ์การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีจะ
รองรับแผนกลยทุธ์ดงักล่าวของบริษทัฯดว้ยเหตุน้ี หากการสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อมไปปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต่างประเทศ เกิดความล่าชา้ไม่สอดรับกบัแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศจะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อการ
ลงทุนและการบริหารจดัการโครงการ บริษทัฯ ไดพึ้งระวงัและตระหนกัในความสาํคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย
มีการจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการวางแผนบุคลากรตั้งแต่กระบวนการคดัสรร คดัเลือกการสืบ
ทอดตาํแหน่ง เส้นทางการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานการธาํรงรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ การสร้างขวญักาํลงัใจการพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรม เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจประเภทเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัใหค้วามสาํคญัในการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรู้ของบุคลากร ผา่นการอบรมจากการดาํเนินงานจริง (On-the-job 
Training) และนโยบายการหมุนเวียนเปล่ียนหนา้ท่ีการทาํงาน (Job Rotation) รวมถึงการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา เพ่ือให้
บุคลากรมีศกัยภาพและความรอบรู้เพ่ิมสูงข้ึน มีคุณสมบัติเหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของบริษทัฯซ่ึง
กระบวนการทั้ งหมดเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษทัฯทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบัการลงทุนและพฒันาโครงการของบริษทัฯ ในอนาคต 

5) ความเส่ียงด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

ภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นส่วนสําคญัท่ีนํามาซ่ึงความยัง่ยืนของธุรกิจ การมีข่าวในเชิงลบของบริษทัฯ
โครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง จะมีผลกระทบต่อการลงทุน การ
พฒันา และการขยายโครงการลงทุนของบริษทัฯ ต่อไป ดงันั้น บริษทัฯ ตอ้งมีแผนมาตรการเชิงรุกและแผนแกไ้ขป้องกนัท่ีดี
ท่ีช่วยลดโอกาสและผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ไม่วา่ระดบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ก่อนเร่ิมการ
พฒันา ระหว่างพฒันาและก่อสร้าง ช่วงเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์จนกระทัง่ส้ินสุดสัญญาและอาจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการ
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ต่อเน่ืองหลงัส้ินสุดโครงการเพื่อป้องกนัและสร้างความมัน่ใจวา่จะไม่มีเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลต่อภาพลกัษณ์
องคก์รในเชิงลบได ้

บริษทัฯ ตระหนักถึงการบริหารองค์กรดว้ยความจริงใจ โปร่งใส ซ่ือสัตย  ์ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
มวลชนและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ในระดบัประเทศบริษทัฯ ยดึมัน่
ในการปฏิบติัตามพนัธสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนด
ในรายงาน Environmental Impact Assessment หรือ EIA การประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงข่าวสาร ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงแก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียอย่างเพียงพอและทนักาลโดยปราศจากอคติ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดท้บทวนแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
โดยการประเมินความเส่ียงท่ีสอดรับกบักลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทั้งเช่ือมโยงแผนดงักล่าวไปยงับริษทัย่อย เพ่ือให้การ
จดัการปัญหามีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างทัว่ถึง การเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และผ่านการประเมินในโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (The Collective Action Coalition: CAC) ในระดบัทอ้งถ่ิน 
บริษทัฯ เห็นความสําคญัของการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี การเขา้พบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น และเขา้ร่วม
สนบัสนุนประเพณีประจาํชาติและทอ้งถ่ิน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วย
กระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชนสู่การเป็นเพ่ือนเป็นพ่ีเป็นนอ้งต่อไป ความรู้สึกดงักล่าวนั้นบ่มเพาะข้ึนจาก
การยอมรับและความเช่ือมัน่ ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั รวมถึงความมงุ่มัน่ท่ีจะสร้างมูลค่าตอ่สังคมโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

6) ความเส่ียงด้านการปฏิบัต ิ

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งธุรกิจพลงังานเป็นธุรกิจท่ีสามารถส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นกฎขอ้บงัคบัต่างๆ จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งถูกกาํหนดข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นกรอบปฏิบติั
สําหรับทุกภาคส่วนจะนาํมาใชย้ึดถืออยา่งเคร่งครัดบนมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบต่อมวลชน
ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ พึงตระหนกัและระวงัเสมอมาวา่ผลกระทบจากการ
ละเลย เพิกเฉย บกพร่องในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์กติกา และขอ้บงัคบัใดๆ ย่อมส่งผลเสียและอาจ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ได ้
ยิง่กวา่นั้นอาจเกิดคดีความฟ้องร้องบริษทัฯ หรือผูท้าํการแทน อยา่งเช่น คณะกรรมการฯ และผูบ้ริหาร บริษทัฯ จึงไดมี้การ
เฝ้าติดตามและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนในพ้ืนท่ีอยา่งใกลชิ้ด 
เพ่ือรับทราบขอ้มูลข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์กติกา และขอ้บงัคบัต่างๆ หากมีการปรับปรุง การเขา้ร่วมใน
โครงการแนวร่วมปฏิบติัการของภาคเอกชนในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (CAC) เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีบริษทัฯ แสดงถึง
การตอบรับนโยบายของรัฐบาล และสนบัสนุนการปฏิบติัท่ีจะนาํมาซ่ึงรากฐานท่ีแขง็แกร่งใหแ้ก่สังคมไทยในอนาคต 

บริษทัฯ มุ่งมัน่และตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารจดัการความเส่ียงในทุกมิติ เพ่ือให้การดาํเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมาย การเติบโตสู่บริษทัพลงังานครบวงจรชั้นนาํท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยการประกอบธุรกิจภายใตก้ารดาํเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1  ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 

1)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง  จาํกดั (มหาชน) 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)           

ณ 31 ธ.ค. 58 

1.    ทีด่นิ 295.99  

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 272.12  

3. ยานพาหนะ     0.59  

4. ครุภัณฑ์   

        4.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  109.33  

        4.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 9.07  

        4.3  ระบบส่ือสาร  0.12  

        4.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 35.81  

        4.5  อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้าฟลงังานลม   1.54  

5. เคร่ืองจักรระหว่างตดิตั้ง 1.67  

รวม 726.24  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด 

2.ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 305.39 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        

    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 จาํนวน 305.39 ลา้นบาท 

2)  บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จาํกดั  
 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)       

ณ 31 ธ.ค. 58 

1. ทีด่ิน  ประกอบดว้ย  

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

    1.2  ท่ีดิน   สถานีสูบนํ้า เน้ือท่ีรวม 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 3.74  

    1.3  ท่ีดิน   ท่าเทียบเรือ เน้ือท่ีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

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

ณ 31 ธ.ค. 58 

    1.5 ท่ีดินทาง  หนองนํ้า ลาํรางสาธารณะเน้ือท่ีรวม 19 ไร่  2 งาน 81.6 ตารางวา 22.22  

    1.6 ท่ีดินสถานีรับนํ้ามนัเตาเพชรเกษม เน้ือท่ีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  

    1.7 ท่ีดิน  โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี เน้ือท่ีรวม 335 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา 88.50  

2.  โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

      2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 243.38  
 

      2.2  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอร์จ้ี 71.72  

      2.3  ส่ิงอาํนวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั  192.96  
 

      2.4  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 19.21  
 

3.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างอืน่ๆ   

3.1  อาคารและส่ิงปลกูสร้าง    14.62  
 

3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 4.53  
 

3.3 ส่ิงอาํนวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 5.36  

4.  ยานพาหนะ 0.19  

5.  ครุภัณฑ์  

5.1  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 1.70  
 

5.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 17.64  

5.3  อุปกรณ์ระบบติดต่อส่ือสาร 0.70  
 

5.4  คอมพิวเตอร์และ Network 5.77  

รวม 1,418.24  

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

ณ 31 ธ.ค. 58 

1. ครุภัณฑ์   

1.1 อุปกรณ์สาํนกังาน 0.01  

1.2 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 0.23  

รวม 0.24  

หมายเหตุ  1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
2. ไม่รวมท่ีดินสาํหรับโครงการในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 3.82 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        
    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 จาํนวน 3.82 ลา้นบาท 

4)  บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลอืสุทธิ (ล้านบาท)         

ณ 31 ธ.ค. 58 
1. ครุภัณฑ์  

        1.1  อุปกรณ์ตกแต่งสาํนกังาน  6.31 

        1.2  อุปกรณ์สาํนกังาน 0.99 

        1.3  ระบบส่ือสาร 0.08 

        1.4  ระบบคอมพิวเตอร์ 0.59 

2. ยานพาหนะ 0.12 

รวม 8.09 

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

ณ 31 ธ.ค. 58 
1.    ทีด่นิ 214.73  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจักรเคร่ืองมอืในการผลติและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

2.1 โรงไฟฟ้า 3,063.73  

2.2 อุปกรณ์สาํหรับโรงไฟฟ้า 7,889.13  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 157.55  

4.    ครุภัณฑ์   

          4.1 คอมพิวเตอร์และ Network 1.10  

รวม 11,326.24  

หมายเหตุ  1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัและบริษทัยอ่ย 
2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย มีการจดจาํนองท่ีดิน 
อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจาํนาํอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า 100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2,629.96 ลา้น
บาท) เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอืน่ๆ 

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร  
จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์         
โคเจนเนอรเรชัน่  จาํกดั  ซ่ึงเป็นการ           
ร่วมคา้ 

 ถือหุน้ 35% ในบริษทั เบิกไพร โคเจน
เนอรเรชัน่  จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและลงทุน

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

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

บริษัทย่อย 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

 ถือหุน้ 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั  

 ถือหุน้ 99.99% ในบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ต้า จาํกัด 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช3) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช4) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษัท  โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช7) จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุน้ 40% ในบริษทั สงขลา ไบโอแมส 
จาํกดั ซ่ึงเป็นการ่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ประเภทพลงังานทดแทน

และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

640.00 99.99 % 640.00 

4. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ดาํเนินงานดา้นเดินเคร่ือง

และบาํรุงรักษา รวมทั้ง

ลงทุนและดาํเนินการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ

ลงทุนใน สปป.ลาว 

2.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

5. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

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

-  ถือหุน้ 100% ในบริษทั ราช ไชน่า พาว
เวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

-  ถือหุน้ 40%  ในบริษทั  ไฟฟ้าหงสา    
จาํกดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุน้ 37.50% ในบริษทั   พไูฟมายน่ิง 
จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-   ถือหุน้ 60%  ในบริษทั อาร์ไอซีไอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล  อินเวสตเ์มนต ์
จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุน พฒันา และ

ดาํเนินงานในธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าและธุรกิจเก่ียวเน่ือง

ในต่างประเทศ 

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 ไฟฟ้านํ้างึม 3 จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 0.30 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 0.45 

4. บริษทั เคเค เพาเวอร์ จาํกดั ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 1.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

50.00% 15.45 

5. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย      

จาํกดั 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 306.00 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 934.22 

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

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

รวม 3,926.97 

 
 

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 
 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 51 

 

 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. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นอกจากคดีขอ้พิพาทตามรายละเอียดท่ีกล่าวต่อไปในส่วนน้ี บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นจาํนวนท่ีสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุ้น หรือคดีหรือขอ้พิพาททาง
กฎหมายอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

 1. บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งหมายเลขดาํท่ี พ.678/2557 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจาํนวน 825 ลา้นบาท 
ซ่ึงโจทก์กล่าวหาว่าบริษทัฯกระทาํผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพ่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้า โดยใช้
สิทธิไม่สุจริตท่ีจะไม่ยืน่ขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้าซ่ึงทาํใหโ้จทกเ์สียหายจากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูลโรงไฟฟ้า ใน
คดีดงักล่าวน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ มีความเห็นวา่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เน่ืองดว้ยไม่มีการกระทาํใดตามขอ้กล่าวหาตามท่ีโจทก์ฟ้องและเช่ือมัน่ในขอ้ต่อสู้ทั้งในประเด็นขอ้เท็จจริงและขอ้
กฎหมาย ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวในงบการเงิน โดยคดียงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลชั้นตน้ 

2. บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยร่วม (จาํเลยท่ี 3) ร่วมกับบริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั (จาํเลยท่ี 1) ในคดีแพ่ง
หมายเลขดาํท่ี กค.83/2557 โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นขอ้พิพาทกรณีการประมูลงานเพ่ือ

ประกอบการเหมืองหาบขนาดใหญ่ (Mining Services) ใน สปป.ลาว ซ่ึงโจทกไ์ดย้ืน่ประมูลงานกบับริษทั ไฟฟ้า หงสา 
จาํกดั ขณะน้ีคดีถกูจาํหน่ายออกจากสารบบความของศาลแลว้ เน่ืองจากเป็นคดีท่ีมิไดอ้ยูใ่นเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลท่ีโจทกย์ืน่ฟ้อง 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

ช่ือหลกัทรัพย์ : RATCH  

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

โทรศัพท์  : 0 2794 9999    

โทรสาร  : 0 2794 9998 

เวบ็ไซต์  :  www.ratch.co.th 

อเีมล์  : contactinfo@ratch.co.th 

ทะเบียนเลขที่  : 0107543000031 

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 

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 14 อาคาร เอ (ขา้งสถานทูตจีน) 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์0 2009 9999 

  โทรสาร 0 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษัท เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากดั 

เอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 51 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  

เขตสาทร 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 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0 2636 2000 

โทรสาร   0 2636 2111 

:  บริษัท ลิง้ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์ เพลส ชั้น 20 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี  

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0 2305 8000 

โทรสาร   0 2305 8010 

: บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากดั 

ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วทิยทุาวเวอร์ส เอ เลขท่ี 93/1 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0 2627 3443 

โทรสาร 0 2627 3250 

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  :  นางฉัตรสุรี  ธรรมกลุกระจ่าง 

อีเมล internalaudit@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9520 

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9520 
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ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์  :  นางสาวอนันดา มุทติาเจริญ 

อีเมล IR@ratch.co.th 

โทรศพัท ์0 2794 9841   

โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9841 

 สถานะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

1. บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนรวม 6,813.55 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย 

1.1 โรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และเงินลงทุนอ่ืน จาํนวน 17 แห่ง รวม 6,116.74 เมกะวตัต ์

1.2 โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา จาํนวน 6 แห่ง รวม 696.81 เมกะวตัต ์

2. บริษทัฯ ประกอบดว้ย 

 2.1 บริษทัยอ่ย จาํนวน 14 บริษทั 

 2.2 บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จาํนวน 21 บริษทั 

 2.3 เงินลงทุนอ่ืนๆ จาํนวน 1 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 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (บริษทัยอ่ยหลกั) ไดด้าํเนินการออกหุ้นกู้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่ารวม 2,000,000,000 บาท ครบกาํหนดไถ่ถอน      
วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  7  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000,000   บาท 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระในวนัท่ี 3 มีนาคม และ 3 กนัยายนของทุกปี 

ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2558 

และจะชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จาํนวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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2.  เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
(บริษทัยอ่ยทางออ้ม)ไดด้าํเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเยน ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่า
รวม 15,000,000,000 เยน ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 โดยมีบริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ : 15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินเยน ในวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ และ 24 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยเร่ิมชาํระ

งวดแรกในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และจะชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย

ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (Standard & Poor’s ) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 

 

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

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

วนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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อตัราดอกเบ้ียและกาํหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ชาํระดอกเบ้ีย : ชาํระทุก 6 เดือน โดยจะชาํระดอกเบ้ียเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ          

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม และ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้   

โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และจะชาํระ

ดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กาํหนดเวลาชาํระคืนเงินตน้ : ชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 300,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 

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

  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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7.3  ผู้ถือหุ้น 

ลาํดับ จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000                                                                            45.00                          

2 บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จํากดั(1) 215,872,638                                                                            14.89                          

3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 113,098,000                                                                            7.80                            

4 สาํนักงานประกนัสงัคม 61,179,700                                                                              4.22                            

5 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 33,899,757                                                                              2.34                            

6 AIA Company Limited- AIA D-PLUS 32,200,000                                                                              2.22                            

7 นายมิน เธียรวร 14,000,000                                                                              0.97                            

8 กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 11,546,100                                                                              0.80                            

9 AIA Company Limited-APEX 10,780,000                                                                              0.74                            

10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,909,600                                                                                0.48                            

1,151,985,795                                                                            79.45                          

298,014,205                                                                               20.55                          

1,450,000,000                                                                         100.00                        

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุ้นสญัชาตไิทย 18,085                                                                                 1,206,012,994                                                                            83.17

ผูถื้อหุ้นตา่งชาติ 95                                                                                        243,987,006                                                                               16.83

รวมทั้งส้ิน 18,180                                                                                 1,450,000,000                                                                            100.00

* ขอ้บงัคบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) กาํหนดวา่ " ห้ามมิให้บคุคลทีไ่ม่มีสญัชาตไิทยถือหุ้นอยู่ในบริษทัฯ เกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจํานวนหุ้นทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด"

ลาํดับ จํานวนหุ้น ร้อยละ

1 166,762,086                                                                            11.50                          

2 8,822,128                                                                                0.61                            

3 40,288,424                                                                              2.78                            

215,872,638                                                                            14.89                          รวม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

(1) ผู้ถือหุ้นบริษทัฯ ผ่านบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั

ผู้ถือหุ้น

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ

จํานวนหุ้นทั้งส้ิน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รรฐัวสิาหกจิ ดําเนินธุรกจิเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า และธุรกจิอ่ืน รวมถึงลงทนุกบับคุคลอ่ืนเพื่อดําเนินการดงักล่าว 

และเป็นผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัฯ ทีมี่ผูแ้ทนมาเป็นกรรมการบริษทัฯ จํานวน 6 ทา่น จากจํานวนกรรมการท ัง้ส้ิน 14 ทา่น

ข้อมลูปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กนัยายน 2558

ผู้ถือหุ้น

รวม

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
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7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

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

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นตน้มา มีรายละเอียด ดงัน้ี  

ประจําปี 

  กาํไร (ล้านบาท) เงนิปันผลจ่าย 

สําหรับปี 
 

หลงัหักสํารองตาม

กฎหมาย1 

จํานวนเงนิ     
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ  

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

 
หมายเหตุ 
1   บริษทัฯ จะตอ้งหกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

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

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

/3 เป็นระเบียบวาระเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 7 เมษายน 2559 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.10 
บาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2558 

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

8.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติัหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและตรวจสอบการบริหารและดาํเนินงาน 
การถ่วงดุลอาํนาจ รวมทั้งให้การปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้
กรรมการมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวน
กรรมการทั้ งหมด มีกรรมการอิสระจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดและอย่างน้อย 3 คน 
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการตอ้งเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด และประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะในการกาํหนดทิศทางและนโยบาย การกาํกบัดูแล
ติดตามตรวจสอบการบริหารและดาํเนินงานของฝ่ายบริหารฯ รวมทั้งการใหค้วามเห็นต่อเร่ืองท่ีทาํการพิจารณาทั้งในเชิงลึก
และในแนวกวา้งครอบคลุมปัจจยักระทบอยา่งรอบดา้น จึงกาํหนดให้กรรมการมีคุณสมบติัหลากหลายดา้นความรู้เฉพาะ
ทาง ไดแ้ก่ วิศวกรรมศาสตร์ บญัชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นตน้ มีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และอายุ ทั้งน้ี กรรมการทุกคนไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

คณุสมบัติของกรรมการ 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ กรรมการบริษทัฯตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายกาํหนดซ่ึง
รวมถึงไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํ
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจาก
ราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ 
ผูจ้ดัการ พนักงาน หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการของหน่วยงานอ่ืน ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีคุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบติั
อ่ืน และตอ้งอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยถือเป็นหน้าท่ีและตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการ
ประชุมของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  

ในช่วงเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง 
และกรรมการตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 

การเลอืกต้ังและวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ 

กรรมการไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งคณะกรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระและกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
ใหม่ได ้ในกรณีที่กรรมการพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
เลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได  ้โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นนตาํแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่อง
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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 14 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 หรือมากกว่าหน่ึง
ในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงสามารถมัน่ใจไดว้่ากรรมการไดม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้น มี
การถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการไดป้ฏิบตัิหนา้ที่การเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระ ไม่ครอบงาํ
หรือช้ีนาํความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนไดม้ีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งเต็มท่ีโดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ไดม้ติท่ีประชุมในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

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

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน   

ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้เสนอแนะของ ตลท.ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ 

นายรัมย ์เหราบตัย ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ของบริษทัฯ ส่วนกรรมการและผูบ้ริหารรายอ่ืนของบริษทัฯ นั้น คณะกรรมการฯไดพิ้จารณาให้ความ
เห็นชอบการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนของบริษทัฯโดยสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ
และภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

8.2  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีอาํนาจกระทาํการใดๆ ตามท่ีระบุไวไ้น
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าว มีบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
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ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และพึงหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม 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 บริษทัฯ 
กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไวใ้นระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

8.3  คณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 14 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดงัน้ี 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
    กาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

2. นายชวลิต พิชาลยั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายชวน ศิรินนัทพ์ร  กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความ 
    รับผดิชอบต่อสังคม 

5. นายวฑูิรย ์กลุเจริญวรัิตน์  กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด 
    ค่าตอบแทน 

6. นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุๆ  กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนด 
    ค่าตอบแทน 

7. นางสาวประภา ปูรณโชติ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาล
    และความรับผดิชอบต่อสังคม 

9. นายรัตนชยั นามวงศ ์  กรรมการ และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

10. นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส  กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
    ต่อสังคม 

11. นายธราพงษ ์วทิิตศานต ์  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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12. นายสมคัร เชาวภานนัท ์  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

13. นายสุธน บุญประสงค ์  กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

14. นายรัมย ์เหราบตัย ์   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 
    คณะกรรมการ 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2558 คณะกรรมการบริษัท  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยหลัก 
ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

1. นายรัมย ์เหราบตัย ์  ประธานกรรมการ 

2. นางศิริพร เหลืองนวล  กรรมการ 

3. นายรัตนชยั นามวงศ ์  กรรมการ 

4. นายชุมพล ฐิตยารักษ ์  กรรมการ 

5. นายอธิปัตย ์บาํรุง  กรรมการ 

6. นายธีรวทิย ์จารุวฒัน์  กรรมการ 

7. นายสหรัฐ บุญโพธิภกัดี กรรมการ 

8. นายธงรบ ด่านอาํไพ  กรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึงไดผ้่านการ
สรรหาและคดัเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูก้าํหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของฝ่าย
บริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 

‐ หลักการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
โดยรวม บริษทัฯ ให้ความสาํคญัอยา่งมากกบัความเป็นอิสระในการตดัสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยตระหนกัเสมอวา่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น ทาํหนา้ท่ี
ในการนาํการสังเกตการณ์ปฏิบติังาน ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ด 

‐ กาํหนดการประชุม การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ 
ไดก้าํหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นการล่วงหนา้ทั้งปี และแจง้กรรมการแต่ละคนรับทราบ
กาํหนดการดงักล่าว สําหรับปี 2558 คณะกรรมการฯ กาํหนดให้มีการประชุมเวลา 16.00 น. ของทุกวนัจนัทร์ท่ีสามของ
เดือน 

เพ่ือให้แน่ใจว่าเร่ืองสําคญัได้นําเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมและแจง้ให้กรรมการทราบล่วงหนา้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนด อยา่งไรกต็ามกรรมการมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบ
วาระการประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหน้า 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการฯและในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินใน
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เหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองพิจารณาหรือแจง้เพ่ือทราบ
ในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ไดใ้นระหวา่งการประชุมคณะกรรมการฯ (วิธีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุมและวิธีการให้กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมได้ดังกล่าวมีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษทัและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th) 

ระเบียบวาระการประชุมไดถ้กูกาํหนดไวเ้ป็นหมวดหมู่และดาํเนินการประชุมตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม 
ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบเร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา เร่ืองเสนอเพื่อ
ทราบ และเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจาํในแต่ละช่วงเวลา เช่น
ระเบียบวาระประจาํเดือน ประจาํไตรมาส และประจาํปีเป็นการล่วงหนา้ดว้ย ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดการรายงานการวิเคราะห์
ผลการดาํเนินงานประจาํเดือนและรายงานความกา้วหน้าของโครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุนท่ีกาํหนดเป็นรายงานเสนอ
คณะกรรมการฯ เพ่ือทราบเป็นประจาํทุกเดือน 

หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบจดัส่งให้กรรมการแต่ละคน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และกรรมการ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และสาํนกังานเลขานุการบริษทัได ้และสาํหรับคณะกรรมการชุด
ย่อยสามารถสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู ้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

 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 
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-   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 

-   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
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เอกสารอา้งอิง นอกจากน้ี ยงัไดน้าํรายงานท่ีไดรั้บการรับรองแลว้บรรจุไวเ้ป็นระเบียบวาระเพ่ือ
ทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวต่อไปดว้ย 

-  การถ่ายทอดมติท่ีประชุม กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดแ้จ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบ และ/หรือดาํเนินการ และมีการติดตามการ
ปฏิบติัต่อคณะกรรมการฯ 

 การประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
และคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งข้ึน มีการประชุมเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี  

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

‐ คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมจาํนวน 12 คร้ังและในการประชุมคร้ังท่ี 12 มีการประชุม
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทั้งคณะ 

‐ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจาํนวน 5 คร้ังและในการประชุมคร้ังท่ี 5 มีการประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารในช่วงทา้ยของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

‐ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจาํนวน 7 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมจาํนวน 5 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน มีการประชุมจาํนวน 6 คร้ัง 
‐ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมมีการประชุมจาํนวน 2 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด 
- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจาํนวน 12 คร้ัง  

การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นหนา้ท่ีท่ีกรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมทุกคร้ัง เวน้
แต่มีภารกิจสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงสามารถแจง้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมได ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
แต่งตั้งข้ึนในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีแต่งตั้งข้ึนในปี 2558                

 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ท่ีแต่งตั้งข้ึนในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

กรรมการ คณะกรรมการบริษทั 

1 นายรัมย ์ เหราบตัย ์ 3/3 
2 นางศิริพร  เหลืองนวล 9/9 
3 นายธงรบ ด่านอาํไพ 7/7 
4 นายรัตนชยั นามวงศ ์ 8/9 
5 นายสหรัฐ บุญโพธิภกัดี 7/9 
6 นายชุมพล  ฐิตยารักษ ์ 9/9 
7 นายอธิปัตย ์  บาํรุง 9/9 
8 นายธีรวทิย ์  จารุวฒัน์ 9/9 
9 นายสมนึก จินดาทรัพย ์  9/9 
10 นายพงษดิ์ษฐ พจนา 6/6 
11 นายอาํนวย  ทองสถิตย ์ 2/2 
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หมายเหตุ   
(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม   
(2)    ตวัเลขหลงั / แสดงจาํนวนคร้ังคร้ังท่ีมีการประชุมในช่วงท่ีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่ง 
(3)    การประชุมคร้ังท่ี 1/2558 ถึง คร้ังท่ี 9/2558 บริษทัฯ มีกรรมการอยูใ่นตาํแหน่งจาํนวน 9 ท่าน 
(4)    นายพงษดิ์ษฐ พจนา พน้จากตาํแหน่งเน่ืองจากลาออกตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 
(5)    นายอาํนวย ทองสถิตย ์พน้จากตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม 2558 

8.4 โครงสร้างฝ่ายบริหาร  และโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารฯ ไวแ้ยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหารฯ 
ในขณะท่ีฝ่ายบริหารฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการนาํนโยบายไปปฏิบติัและรายการผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทัฯ มีอาํนาจในการบริหารงานประจาํ 
ไดแ้ก่ มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ อาํนาจในการจา้ง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินยัพนกังาน
และลูกจา้ง และให้พนกังานและลูกจา้งพน้สภาพ รวมทั้งการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนักงานและลูกจา้ง แต่ไม่รวมถึง
พนักงานระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป ท่ีเป็นอาํนาจของคณะกรรมการ บริษทัฯ การออกคาํสั่งหรือประกาศ 
กาํหนดวิธีการบริหารงานและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ
บริษทัฯการกาํหนดหนา้ท่ีและเง่ือนไขในการทาํงานใหพ้นกังานและลกูจา้งของบริษทัฯ ระดบัต่างๆ ปฏิบติั 

กิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอาํนาจกระทาํแทนและผูกพนับริษทัฯ ได ้ยกเวน้ใน
รายการท่ีกรรมการผูจ้ัดการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั         
บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอาํนาจให้บุคคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้เวน้แต่
กิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษทัฯ ในฐานะผูกู้ ้ผูซ้ื้อ หรือผูว้่าจา้งทาํของ ซ่ึงอาจดาํเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ลา้น
บาท สําหรับนิติกรรมท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระทาํโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทัฯ หรือมติของคณะกรรมการบริษทัฯ 
ยอ่มไม่ผกูพนับริษทัฯ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัฯ จะใหส้ัตยาบนั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจในการอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งใน
วงเงินคร้ังละไม่เกิน 30 ลา้นบาท ในขณะท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินคร้ังละเกินกวา่ 30 ลา้นบาทให้เป็นอาํนาจอนุมติัของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และสาํหรับอาํนาจในการอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนด
อาํนาจอนุมติัไวเ้ป็น 3 ระดบั คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 
300,000 บาท ประธานกรรมการมีอาํนาจอนุมติัเงินบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 500,000 บาท และวงเงิน
ท่ีเกินกวา่นั้นกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ว่างลง 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ นายพีระวฒัน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 นายเกรียงฤทธ์ิ เจีย
จนัทร์พงษ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 นายสมนึก จินดาทรัพย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
และนายวุฒิชยั ตนักุรานนัท ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน เป็นผูรั้กษาการแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามลาํดบั โดย
ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริษทัฯ 
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การบริหารงานของบริษทัฯ แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ 1 สายงานพฒันาธุรกิจ 2 สาย
งานบริหารสินทรัพย ์สายงานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร โดยสายงานพฒันาธุรกิจ 1 สายงานพฒันาธุรกิจ 2 สายงาน
บริหารสินทรัพย ์และสายงานการเงิน มีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน ส่วนสายงานบริหาร
องคก์รมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหนา้สายงาน และมีหน่วยงานท่ีสังกดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 
หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสาํนกังานเลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

1. นายรัมย ์เหราบตัย ์   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 

3. นายเกรียงฤทธ์ิ เจียจนัทร์พงษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์

5. นายวฒิุชยั ตนักุรานนัท ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

6. นายประยทุธ ธงสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 

7. นางสุนี รัชตมุทธา   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

8. นางสาวเรวดี ศรีคงยศ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน์  ผูอ้าํนวยการฝ่ายกาํกบัและวิเคราะห์บญัชี 

10. นางนิสาลกัษณ์ มุ่งพาลชล  ผูอ้าํนวยการฝ่ายประมวลบญัชี 

11. นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย 

    บริหารภาษี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ประกอบดว้ย 

1. นายสมนึก จินดาทรัพย ์  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายณฐัพร ศรีสิงห์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุสองคก์รสัมพนัธ์ 

3. นายพรชยั จาํนงคเ์ดช  ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุสบริหารและการเงิน 

4. นายพยตั ชินวไิล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมการผลิต  

5. นายคงคา คูณพนัธ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี 
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โครงสร้างการจัดการ 

 
8.5  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 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
ตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น การดูแลเปิดเผย
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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 

8.6 หัวหน้าหน่วยงานงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน ระเบียบ คาํสั่ง 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหน้าท่ีสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
แต่งตั้ง โยกยา้ย และประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง
เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน และการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ ทั้งในระดบัธุรกิจและภาพรวม 

8.7  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. โบนัสกรรมการ จดัสรรตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งและตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งน้ี หาก
ช่วงเวลาใดมีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมากกวา่ 1 บริษทั ให้ไดรั้บโบนสัจากบริษทัท่ีจดัสรร
โบนสัมากกวา่ สาํหรับระยะเวลานั้น 
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2. ค่าตอบแทนประจาํ สาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหจ่้ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีจ่ายคงท่ีร้อยละ 75 และส่วนท่ีจ่ายเม่ือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ย 
กาํหนดใหจ่้ายเป็นรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย  

ในปี 2558 อตัราค่าตอบแทนประจาํท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นดงัน้ี 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

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

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

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกัด  

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

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

ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํสําหรับกรรมการ 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 2558 
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หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ประจําปี 2558 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 5 31.97 

โบนัส 5 14.54 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 5 2.28 

รวม 5 48.79 

หมายเหตุ  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทัฯ หมายถึง ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส่ีรายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน          
ท่ี ทจ.44/2556 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ประจําปี 2558 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 192 223.14 

โบนัส 192 91.20 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 192 10.31 

รวม 192 324.65 

หมายเหตุ   1. ค่าตอบแทนพนกังานของบริษทัฯ ไม่นับรวมผูบ้ริหารส่ีรายแรกตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน                              
ท่ี ทจ.44/2556 

 2. ค่าตอบแทนพนกังานบริษทัยอ่ย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ และเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 
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บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2558 
หน่วย:บาท 

กรรมการ เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการปี 2557/1 รวม 
นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 0.00 180,821.92 180,821.92 
นางศิริพร เหลืองนวล 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายอาํนวย                ทองสถิตย ์ 96,000.00 880,000.00 976,000.00 
นายรัตนชยั นามวงศ ์ 368,000.00 0.00 368,000.00 
นายสหรัฐ บุญโพธิภกัดี 368,000.00 0.00 368,000.00 
นายชุมพล ฐิตยารักษ ์ 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายอธิปัตย ์ บาํรุง 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายธีรวทิย ์ จารุวฒัน์ 384,000.00 880,000.00 1,264,000.00 
นายสุธน บุญประสงค ์ 0.00 880,000.00 880,000.00 
นายธงรบ ด่านอาํไพ 228,000.00 0.00 228,000.00 
นายกรศิษฏ ์ ภคัโชตานนท ์ 0.00 880,000.00 880,000.00 
นายสมนึก จินดาทรัพย์/2 0.00 880,000.00 880,000.00 

รวม 2,656,000.00 7,220,821.92 9,816,821.92 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2557 ซ่ึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2558  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2558 
 /2  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2558 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

ค่าตอบแทนประจําสําหรับกรรมการ 8 2.656 

โบนัสปี 2557  9  7.221 

รวม  9.877 

หน่วย:ล้านบาท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2558 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 4 9.194 

โบนัส 4 3.831 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 4 0.874 

รวม 4 13.899 

หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนพนักงานบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั ประจําปี 2558 

ค่าตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงนิ 

เงนิเดอืน 63 32.129 

โบนัส 63 13.135 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 63 2.804 

อืน่ๆ  (ถ้าม)ี - - 

รวม 63 48.068 
 

หมายเหตุ  /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีจาํนวนทั้งส้ิน 10 คน ในระหว่างปีมีกรรมการพน้จากตาํแหน่งและเขา้รับ
ตาํแหน่งใหม่จาํนวน 3 คน  และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจาํ  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 /2 กรรมการ จาํนวน 1 คน ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ดว้ย จึงไม่ไดรั้บโบนสัจาก
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

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   
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8.8  บุคลากร  

 จํานวนพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง มีพนกังานและลกูจา้งทั้งส้ิน 195 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1.  สายงานพฒันาธุรกิจ 1 จาํนวน 43 คน 

1.2.  สายงานพฒันาธุรกิจ 2 จาํนวน 20 คน 

1.3.  สายงานบริหารสินทรัพย ์จาํนวน 28 คน 

1.4.  สายงานการเงิน จาํนวน 37 คน 

1.5. สายงานบริหารองคก์ร จาํนวน 46 คน 

1.6. อ่ืนๆ จาํนวน 23 คน 

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีพนกังานและลกูจา้งทั้งส้ิน 64 คน แบ่งไดด้งัน้ี 

2.1. กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จาํนวน 8 คน 

2.2. กลุ่มงานบริษทั จาํนวน 4 คน 

2.3. กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม 21 คน 

2.4. กลุ่มงานบริการ จาํนวน 19 คน 

2.5. กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร จาํนวน 12 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 

3) สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจําปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ   ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ปฏิบติังาน การข้ึนเงินเดือน/ค่าจา้ง และโบนสั เป็นตน้ 
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ค่าตอบแทนรวมประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 420.44  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  73.89  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 14.17  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   115.76  

รวม 624.26  

8.9  การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ความสาํเร็จขององคก์รจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมาจากศกัยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองคก์ร 
บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคลอ้งและรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ 
ทั้งดา้นจาํนวนบุคลากร และคุณภาพ โดยมุ่งเนน้การพฒันาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลมาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบุ้คลากร
ของบริษทัฯ มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ และส่งผลให้บริษทัฯ 
เติบโตและบรรลุผลสาํเร็จตามกลยทุธ์องคก์รทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ปี 2558 บริษทัฯ มีกระบวนการสร้างศกัยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการพฒันาบุคลากรท่ีสาํคญัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. จดัทาํแผนเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path Plan) เพ่ือเป็นการสร้างระบบให้พนกังาน
สามารถมองเห็นความกา้วหน้าในการปฏิบติังานและเติบโตไปพร้อมๆ กบับริษทัฯ ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขในกระบวนการเล่ือน โอน ยา้ย ใหส้ามารถคดัสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ ส่งเสริม
ให้พนกังานตระหนกัถึงการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จในชีวิตควบคู่ไปกบัความสาํเร็จขององคก์ร 
รวมทั้งสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ เช่น การสรรหา และคดัเลือกบุคลากร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของกาํลงัคนในตาํแหน่งท่ีว่าง วานแผนพฒันาความสามารถเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่ง หรือการโอนยา้ยงานเพ่ือการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรรายบุคคล ทาํให้เกิดการบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัฯ ให้เช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  จัดทําแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  โดยมีการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ การพฒันาบุคลิกภาพ ธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจในระดบัสากล รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
พนักงานและบุคลากรภายนอกท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้ถึงวิธีการปรับตวั การทาํงานขา้ม
วฒันธรรม กระบวนการเตรียมความพร้อมเหล่าน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะปรับเปล่ียนทศันคติของพนกังาน ใหมี้ความมุ่งมัน่ท่ีจะออกไป
แสวงหาประสบการณ์และโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตใหก้บับริษทัฯ ในต่างประเทศ ซ่ึงจะสนบัสนุนต่อกลยทุธ์ของ
บริษทัฯ ท่ีจะขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศมากยิง่ข้ึน 
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ในปี 2558 บุคลากรของบริษทัฯ ในทุกระดบัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆท่ีสําคญั 
รวมทั้งหลกัสูตรดา้นส่ิงแวดลอ้มและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเฉล่ียคิดเป็นจาํนวน 48.21 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ดงัน้ี 

การอบรมบุคลากร ปี 2558 

เพศชาย (ช่ัวโมง) เพศหญิง (ช่ัวโมง) 

จาํนวนชัว่โมงการอบรม ระดบั
พนกังาน - ผูบ้ริหารระดบัสูง 

4,492.00 5,101.00 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 280.00 522.00 

ผูบ้ริหารระดบักลาง 1,646.00 585.00 

ผูบ้ริหารระดบัตน้ 1,112.00 1,542.00 

พนกังาน 1,454.00 2,454.00 

ลกูจา้ง - - 

รวมช่ัวโมงการอบรมเฉลีย่ต่อคนต่อปี 48.21 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในการกา้วสู่ความสําเร็จและบรรลุ
เป้าหมายการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืไปพร้อมกบัชุมชนและสังคม บริษทัฯ มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจโดยให้ความสาํคญัและ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพฒันายกระดบัมาตรฐานการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ือง 

9.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของกิจการ ดว้ยตระหนกัในความสําคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและ
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง สะทอ้นการเคารพและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นรวมถึงการ
ดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานดงักล่าว คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดมี้การติดตามตรวจสอบให้มีการปฏิบติั
ตาม “นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น” ท่ีคณะกรรมการฯ ไดป้ระกาศใชม้าตั้งแต่ปี 2550 อยา่งเคร่งครัดตลอดมา ทั้งน้ี ในปี 2558 
ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลีย่นมอืหรือการโอนสิทธิในหุ้น 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีรับฝากหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จดัเก็บและดูแลขอ้มูลของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
และเป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เช่น การออกใบหลกัทรัพย ์ฝาก/ถอนใบหลกัทรัพย ์โอน/รับ
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โอนหลกัทรัพย ์และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถติดต่อกบั TSD ไดโ้ดยตรงท่ี TSD Call 
Center โทร. 0 2009 9999  และปัจจุบนั TSD ไดเ้ปิดบริการ Investor Portal เพ่ือบริการขอ้มูลผูถื้อหุน้ทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผู ้
ถือหุน้สามารถสมคัรใชบ้ริการไดท่ี้ http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html 

2) สิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองทุกปีนบัตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการ 
และจากการติดตามตรวจสอบขอ้มูลการรับเงินปันผลของบริษทัฯ พบว่ามีเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวนหน่ึงท่ีผูถื้อหุ้นยงัไม่ได้
ติดต่อขอรับเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการติดต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้มูลทะเบียนหลกัทรัพยท่ี์ตรวจสอบพบโดยมีหนังสือแจ้ง
รายละเอียดการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทั้งช่วยประสานงานเพื่อการออกเช็คเงินปันผลใหม่  กรณีตรวจสอบพบว่าเช็คสูญ
หายหรือหมดอาย ุการดาํเนินการเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิการถือหุน้ใหท้ายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม นอกจากน้ี
บริษทัฯ ยงัไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้สมคัรใชบ้ริการโอนเงินปันผลเขา้บญัชีธนาคาร (e-Dividend) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยัในการรับเงินปันผล 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 
มีนาคม 2558 ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือดงักล่าวจะไดสิ้ทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 และไดรั้บ
เงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ซ่ึงการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นการปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของ ตลท. 

3) สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง
เน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี รวมทั้งการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปีตามขอ้บงัคบับริษทัฯ รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจดัการ 

4) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการฯ  ได้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปีตามขอ้บงัคบับริษทัฯ 

5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของกิจการได้
เขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจในเร่ืองสําคญั รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการฯและฝ่าย
บริหารฯ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารฯ ถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดว้ย
ความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมตามแนวทางในคู่มือ AGM 
Checklist ท่ีจดัทาํข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลท.และ ก.ล.ต. 

ปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง คือ “การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558” โดยมี
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใช ้มีมาตรการท่ีพฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการประชุมตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อ
หุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะเขา้ประชุมเป็น
จาํนวนมาก ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการดูแลและอาํนวยความสะดวกในการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
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‐ วันและเวลาประชุม  ไดจ้ดัการประชุมในวนัศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.และ
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. ใชเ้วลาในการประชุมรวม 3 ชัว่โมง การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เร่ิมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ก่อน
เวลาเร่ิมประชุม 2 ชัว่โมง และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุกเร่ืองหรือ
จะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเร่ืองก็ได ้โดยผูถื้อหุ้นท่ีเดินทางมาภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จาํกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ 

‐ สถานที่ประชุม  ได้จัดการประชุมข้ึนท่ีห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล 
พลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อ
หุน้สามารถเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวกมีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผูเ้ขา้ประชุมจาํนวนมาก โดยบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นสาํหรับการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอต่อท่ี
ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ท่ีบรรจุขอ้มูลเฉพาะของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมการ
ประชุมและการนบัคะแนนเสียง ทาํใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และการนบัคะแนนเสียงมีความแม่นยาํ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

‐ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ดาํเนินการโดยพนักงานท่ีแต่งตั้งโดย
ประธานกรรมการ การตรวจสอบมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นไปตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ใน
หนงัสือเชิญประชุม 

‐ ผู้ เข้าประชุม  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะจาํนวน 1,350 ราย ถือหุน้รวมคิดเป็นร้อยละ 70.70 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการทั้ง
คณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมครบทุกคน (ร้อยละ 100) นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกคน 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและร่วมตอบขอ้ซกัถามแก่ท่ีประชุม 

‐ การเรียกประชุม  ไดแ้จ้งกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมท่ี
เก่ียวขอ้งและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมอย่างเพียงพอและครบถว้นให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ผ่านช่องทางของ ตลท. หลงัเวลาปิดทาํการของ ตลท. ภาคบ่าย ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะ
กรรมการฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2558 และบริษัทฯ ได้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษระหวา่งวนัท่ี 20 - 22 มีนาคม 2558 ซ่ึงเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัก่อนวนัประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

‐ หนังสือเชิญประชุม  ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบทั้ งชุดซ่ึงเหมือนกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯ จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เฉพาะ
ภาษาไทย) ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นเวลา 42 วนั ก่อนวนัประชุม และบริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2558 เป็นเวลาล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 22 วนั และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และ 21 
วนั ตามลาํดบั หนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีประชุมพร้อมแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ระเบียบ
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วาระการประชุมซ่ึงไดจ้ดัเรียงลาํดบัความสาํคญั พร้อมขอ้มูลช้ีแจงความเป็นมาเหตุผลความจาํเป็น และประเด็นสาํคญัของ
แต่ละเร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ รวมทั้งไดร้ะบุความเห็นของคณะกรรมการฯ ในทุกเร่ือง
ไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจลงมติในแต่ละเร่ือง 

นอกจากน้ี ไดแ้จง้ในหนังสือเชิญประชุมและผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สอบถามหรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นอ่ืนใดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทางไปรษณีย ์หรือทางโทรสารมายงัเลขานุการ
บริษทั หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายงั CS@ratch.co.th เพ่ือจะไดช้ี้แจงรายละเอียดหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุม
ต่อไป ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามและขอ้เสนอแนะเป็นการล่วงหนา้มายงับริษทัฯ 

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

‐ วิธีการออกเสียงลงคะแนน จดัใหมี้บตัรลงคะแนนในทุกเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงผูเ้ขา้ประชุมทุก
คนไดรั้บเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม  วิธีการท่ีใชใ้นการลงคะแนนเสียงไม่ยุง่ยากซับซอ้นโดยการยกมือหากไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียง เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ไปรับบตัรลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ 
Barcode 

‐ การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน ไดเ้ชิญบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม องคป์ระชุม ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรงกบั
ขอ้บังคบับริษทัฯ และตามท่ีประธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมทุกราย 
โดยเฉพาะในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกตอ้งของผลจากมติท่ีประชุม และผลของการลงคะแนน
เสียงจากบตัรลงคะแนน 

‐ การดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  บริษทัฯ ไม่เคยแจง้ขอ้มูลสําคญัเพ่ิมเติมอยา่ง
กะทนัหันในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มีการเพ่ิมเร่ืองเพ่ือพิจารณาลงมติหรือเปล่ียนขอ้มูลสําคญัโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ ทั้งน้ี เร่ืองท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ประธานกรรมการซ่ึง
ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ไดด้าํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัท่ีกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุม โดยไม่มีการสลบัระเบียบวาระ ดว้ยคณะกรรมการฯ ตระหนกัดีถึงความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใช้
เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ โดยยดึถือหลกัการท่ีจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
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‐ การดําเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เร่ิมจากการช้ีแจงความเป็นมา เหตุผลและ
ความจาํเป็นโดยละเอียด ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เสนอต่อท่ีประชุมตามท่ีไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
อยา่งครบถว้นและพอเพียง หลงัจากนั้นประธานไดใ้ห้เวลาแก่ผูถื้อหุน้ซกัถามอยา่งเหมาะสม และคณะกรรมการฯ และฝ่าย
บริหารไดร่้วมกนัช้ีแจงจนเป็นท่ีเขา้ใจชดัเจนก่อนจะขอใหท่ี้ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน  

‐ การเลือกต้ังกรรมการและการพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ยกการพิจารณาทั้ง
สองเร่ืองดงักล่าวออกจากกนั และใหท้าํการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

‐ การออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ัง ไดก้าํหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดย
ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง  

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

‐ การพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมจาก
เร่ืองท่ีบรรจุโดยคณะกรรมการฯ ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมแลว้ คณะกรรมการฯ กาํหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
(ถา้มี) โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่ เร่ืองท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงมติในการพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ ได ้จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติ มีเพียงขอ้เสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านั้น 

‐ การเผยแพร่มติที่ประชุม บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ระบุผลการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วน
คะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจดัส่งในรูปแบบเอกสารไปยงั ตลท. พร้อมกบัแจง้ขอ้มูลผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ตลท. หลงัเวลาปิดทาํการของ ตลท. ภาคบ่ายของวนัท่ี 10 เมษายน 2558 (วนัประชุม) 

‐ รายงานการประชุม เลขานุการบริษทัไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผูจ้ดบนัทึกและ
จดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รายงานการประชุมไดบ้นัทึกสาระสาํคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
สรุปประเด็นสําคัญของข้อซักถามของผูถื้อหุ้นและคาํช้ีแจงของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและ
ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเ้ขา้ประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่
ละเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น และบริษทัฯ ไดน้าํส่งรายงานการประชุมท่ีจดัทาํแลว้เสร็จลงนามรับรองโดยประธานท่ี
ประชุม ส่งให้ ตลท. ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิงพร้อมกบั
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 หลงัจากการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นเวลา 10 วนั ก่อนเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนดให้ทาํการเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และภายหลงัการเผยแพร่
รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้งรอถึงการประชุม
คร้ังต่อไป ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้แจง้แกไ้ข เพ่ิมเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 
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‐ การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม  จดัให้มีแบบสํารวจความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมเก่ียวกบั
หนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจาํปี การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํรายงาน
การประชุม และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการและผูถื้อหุน้มากยิง่ข้ึน  

ในการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมนกัลงทุน
ไทย บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 

6) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสารทีม่นัียสําคญัของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา 

ในรอบปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และไม่มีกรณีถูกลงโทษ
จากการไม่นาํส่งรายงานตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือนาํส่งล่าชา้แต่อยา่งใด 

‐ ผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทัฯ ไดก้าํหนดผูมี้หน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของ        
บริษทัฯ ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ 
รับผดิชอบการจดัทาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 สํานักงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการจัดทําเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. การจดัทาํรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงาน 
(Contact Person) กบั ตลท. และ ก.ล.ต. 

 ฝ่ายกาํกัลและวิเคราะห์บัญชี รับผิดชอบการจดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน และ
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร 

 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 
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‐ คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความถูกตอ้ง 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 

คุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเผย ประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพียงพอ และทนักาล และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหัวขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินาํแสดงควบคกูับ่รายงานของผสู้อบบญชีัในรายงานประจาํปี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน ดงัปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสใน
การดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งเสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีก
ดว้ย คณะกรรมการฯ จึงไดมี้การกาํกบัดูแลและติดตามใหผู้รั้บผิดชอบตามท่ีกาํหนดไม่เพียงแต่ทาํการเปิดเผยสารสนเทศใน
ระดบัขั้นตํ่าท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดเท่านั้น แต่ยงัให้เน้นความสําคญักบัความเสมอภาคของผูล้งทุนในการรับรู้
สารสนเทศอีกดว้ย 

ในรอบปี 2558 สรุปกิจกรรมการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) การเปิดเผยสารสนเทศประเภทท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี 

(Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจาํปีแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี เป็นตน้ 

 31 คร้ัง 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี การจ่ายเงินปันผล การเขา้ลงทุนและความกา้วหนา้ในการ

ลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

 31 คร้ัง 

(3) การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์  4 คร้ัง 

(4) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Company Visit) 101 คร้ัง 

(5) การพบนกัลงทุนในประเทศ (Roadshow)   3 คร้ัง 

(6) การพบนกัลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)   5 คร้ัง 

(7) การแถลงข่าวผลประกอบการ และการดาํเนินงานสาํคญัของบริษทัฯ 5 คร้ัง 

(8) ส่ือมวลชนเขา้ร่วมเยีย่มชมกิจการบริษทัฯ 3 คร้ัง 
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(9) การมีส่วนร่วมของส่ือมวลชลในกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบ               

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

7 คร้ัง 

(10) การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่ส่ือมวลชน 31 คร้ัง 

(11) การนาํผูถื้อหุน้และนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมกิจการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2 คร้ัง 

(12) การจดันิทรรศการ 3 คร้ัง 

(13) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 5 คร้ัง 

(14) สถิติการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (เฉล่ียต่อเดือน) 10,560 คร้ัง 

 (วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมทั้งส้ิน 126,717 คร้ัง) 

9.2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ อย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ          
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือผูถื้อหุน้สถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยมีการปฏิบติัท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท 

บริษทัฯ กาํหนดให้ใชช่้องทางของ ตลท.เป็นช่องทางหลกัและกาํหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัจดัให้มี
ช่องทางติดต่อส่ือสารเพ่ิมเติม เช่น เวบ็ไซต ์เป็นตน้ อีกทั้งผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อขอรับขอ้มูลไดจ้ากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เช่น สาํนกังานเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายองคก์รสัมพนัธ์ และส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

2) การจัดทาํเอกสาร 2 ภาษา 

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

3) การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือ
บุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ ตามขอ้เสนอแนะ
ของ ตลท. มาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีนบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2551 เป็นตน้มา สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุ้นผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 โดยระบุ
รายละเอียด หลกัเกณฑว์ิธีการ กระบวนการในการพิจารณาดาํเนินการช่องทางการเสนอเร่ือง และให้เวลาผูถื้อหุน้พิจารณา
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ดาํเนินการระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 เดือน อยา่งไรก็ตามเม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีขอ้เสนอจากผูถื้อหุน้ 

4) การมอบฉันทะให้ผู้อืน่เข้าประชุมแทน 

พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบตามท่ีกาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองสามารถมอบอาํนาจให้
บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมแทนได ้ประกอบดว้ย แบบ ก. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป แบบ ข. 
ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั และแบบ ค. ซ่ึงเป็นหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น และผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
หรือผูถื้อหุน้จะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบอ่ืน หรือจดัทาํข้ึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรกไ็ด ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระของบริษทัฯ 4 คน และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมขอ้มูลของแต่ละคนระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเร่ืองท่ีบรรจุไวใ้นระเบียบ
วาระการประชุม เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนได ้ซ่ึงในการประชุม
คราวดงักล่าวมีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนจาํนวน 375 ราย และมอบฉนัทะให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทนจาํนวน 11 ราย 

5) การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

บริษทัฯ  กาํหนดให้ใช ้บ ัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น
สาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และ
ในการเลือกตั้งกรรมการไดแ้ยกลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงไวต้รวจสอบและอา้งอิง 

6) บริษัทฯ ไม่มกีารเพิม่เร่ืองเพือ่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากทีแ่จ้งไว้แล้ว 

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2558 ไม่มีการเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม ด้วยคณะ
กรรมการฯ ตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ โดยยึดถือ
หลกัการท่ีจะไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ ท่ีไม่ไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมตามท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ิมเติม แต่หากผูถื้อหุ้นมีความจาํเป็นก็สามารถเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาไดโ้ดยปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

7) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท 

การจดัทาํรายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ถือเป็นหนา้ท่ี
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในการแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ไวใ้นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบเป็นประจาํทุกเดือน 
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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 2558 ไม่มีกรณีร้องเรียนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เสมอภาค รวมทั้งไม่มีการ
กล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัทาํรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนด หรือการใชข้อ้มูล
ภายในเพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

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 2558 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 กิจกรรมและการดาํเนินงานต่างๆในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล มีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ สมรรถนะ และพฤติกรรมของพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 95 

 

องคก์รท่ีตอบสนองทิศทาง กลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าแก่กิจการควบคู่ไปกบัการเพ่ิมกาํลงั
การผลิต  

‐ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  การดาํเนินงานดา้นชุมชนและสังคมของบริษทัฯ ในปี 2558 ไดเ้พ่ิม
นํ้าหนกัในประเดน็การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัชุมชนและสังคมมากข้ึนในลกัษณะการส่ือสาร 2 ทาง ผา่นกิจกรรม
พบปะเยี่ยมเยียนชุมชน และกิจกรรมพฒันาชุมชนและสังคมท่ีกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหมายให้
ชุมชนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักระบวนการผลิตไฟฟ้าและการจดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเช่ือมัน่ในการ
ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งข้ึน โดยยึดหลกัปฏิบติัท่ีสําคญัคือ 1) การปฏิบติัตามกฎหมาย 2) การเคารพในสิทธิและ
ความเท่าเทียมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูล 4) การพฒันาชุมชนและสังคม 5) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และ 6) การมีส่วนร่วมของพนกังาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการดูแลชุมชนและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ การดาํเนินงานท่ีสาํคญัในรอบปี 2558 มีดงัน้ี 

1) การปฎิบติัตามกฎหมาย 
 กฎหมายธุรกิจ ภาษี แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
 มาตรการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน EIA 

2) การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 การเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
 การส่งเสริมสุขภาพอนามยัของชุมชน 

3) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การประกวดป่าชุมชน 
 โครงการขยายผล แผนพลงังานชุมชนจงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี และกาญจบุรี 
 การสนบัสนุนกิจกรรมศาสนาและวฒันธรรมประเพณีของชุมชน 

4) การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 โครงการชวนเพ่ือนเยอืนบา้นโรงไฟฟ้าราชบุรี 
 การเสริมสร้างความรู้ผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้าราชบุรี 
 ค่ายเยาวชนกลา้ยิม้ 
 การรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน 
 การสัมมนาเครือข่ายผูน้าํป่าชุมชน 
 โครงการส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคม "CSR in School" 
 การสาํรวจความไวว้างใจและการยอมรับจากชุมชนและสังคมท่ีมีต่อกลุ่มบริษทัฯ  

5) การพฒันาชุมชนและสังคม 
 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
 โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษา 
 โครงการ "การศึกษาเพ่ิมทกัษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว" 
 การสนบัสนุนการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย 

6) การมีส่วนร่วมของพนกังาน 
 พนกังานจิตอาสา 
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บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีดาํเนินการบนพ้ืนฐานของความ
โปร่งใส เพียงพอ ทัว่ถึง และสมํ่าเสมอ ผา่นช่องทางและรูปแบบต่างๆ จะนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ โรงไฟฟ้า 
ชุมชน และสังคม ในลกัษณะของการปรึกษาหารือแบบสร้างสรรค ์เปิดกวา้ง และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั อนัจะขยายผลไปสู่
ความร่วมมือท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในท่ีสุด 

ดว้ยโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งสร้างความมัน่คงและยัง่ยืนให้กบับริษทัฯ ตามอายสุัญญาของโรงไฟฟ้าท่ีมี
มากกวา่ 20 ปี จึงเป็นภารกิจสาํคญัท่ีโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะตอ้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า
แก่ชุมชนท่ีอยูร่อบขา้ง พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริงและมุ่งมัน่ท่ีจะดูแล เก้ือกลูชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัชุมชน และความไวว้างใจระหวา่งกนั เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าราบร่ืน 

‐ 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 

‐ การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานท่ีบริษทัฯ ให้
ความสาํคญั เน่ืองจากความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน สามารถส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ดว้ย
เหตุน้ีบริษทัฯ จึงยึดเป็นกรอบในการปฏิบติัตามหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีระบุไวต้ามกฎหมายและท่ีเป็นมาตรฐานใน
ระดบัสากล โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดน้าํประเดน็เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนเขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงาน โดย
ยึดหลักการของกฎหมายแรงงาน ซ่ึงสอดคล้องกับอนุสัญญาหรือข้อกําหนดขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสามกลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังาน ชุมชน และ
คู่คา้ โดยบริษทัฯ ไดใ้ชแ้นวทางน้ีในการดูแลและคุม้ครองพนักงานรวมทั้งการจา้งงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการจา้งงานใน
ทอ้งถ่ินดว้ย สําหรับชุมชน บริษทัฯ เคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของชุมชนรวมทั้งดูแลความปลอดภยัแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง จึงมีการส่ือสารระหว่างกนัในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทางดา้นคู่คา้ บริษทัฯ มุ่งเน้นความเป็นธรรมในการ
ปฏิบติัต่อแรงงานของคู่คา้ 

2) การบริหารความเส่ียง 

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

3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

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
อาํนาจตามลาํดบัชั้นไวช้ดัเจน ไดแ้ก่ ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การบญัชี งบประมาณ การเงิน และการบริหารงานบุคคล  
เป็นตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง โดยคณะกรรมการฯ มอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
อยา่งสมํ่าเสมอทุกปี และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสหากสงสัยหรือพบการกระทาํผิด 
ตามรายละเอียดท่ีกล่าวถึงในหวัขอ้การร้องเรียนและการแจง้เบาะแส และในรายงานความยัง่ยนื 

ในปี 2558 หลงัจากประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริตเม่ือปลายปี 2557 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงัและครบวงจรมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ผลกระทบเชิงลบต่อองคก์ร และแนวทางการป้องกนัการทุจริตของบริษทัฯ 
ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาทบทวน พฒันา และปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งระบบการแจง้เบาะแส ให้
สอดรับกบัมาตรฐานของสากล เพ่ือบรรลุเป้าหมายการไดรั้บการรับรองแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตภายในปี 2559 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญัในการรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่แก่พนกังานทุกระดบัอยา่งจริงจงัดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัใหมี้เวทีเสวนาสะทอ้นถึงเจตนารมณ์ขององคก์ร
ท่ียึดมัน่การกาํกบัดูแลกิจการอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่และมุ่งมัน่แนวทางสู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 
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การใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่พนกังาน 

กจิกรรม หน่วยงาน เป้าหมาย 

การเสวนาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน
สําหรับพนักงานในองค์กร 

นําเสนอโดย 

 ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 

 ผู้เช่ียวชาญจากบริษัท เคพเีอม็จี          
ภูมไิชย ทีป่รึกษาธุรกจิ จํากดั 

 ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง  พนกังานรับรู้ความมุ่งมัน่และ
เจตนารมณ์ของบริษทัในการต่อตา้น 
การคอร์รัปชัน่ 

 สร้างความตระหนกัถึงความสาํคญั
ของการป้องกนัความเส่ียงการ
คอร์รัปชัน่ รวมทั้งผลกระทบจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

กจิกรรม กฟผ.องค์กรในสะอาด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แสดงจุดยนืและเจตนารมณ์ของ
องคก์รในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
ตอบสนองนโยบายผูถื้อหุน้ใหญ่ 
(กฟผ.) 

อบรมหลกัสูตร Anti - Corruption: The Practical Guide (ACPG) สถาบนัส่งเสริมกรรมการไทย 
ผูบ้ริหารและพนกังานของหน่วยงาน 

การประเมนิระดบัการพฒันาความ
ยัง่ยนืเร่ืองการต่อต้านทุจริต 

"ระดบัที ่3A" มคีวามก้าวหน้า การ
ป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
คอร์รัปช่ัน และประกาศเจตนารมณ์
ร่วมใน CAC 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) 

 สถาบนัไทยพฒัน์ 

 

เป็นกลไกสะทอ้นระดบัความกา้วหนา้
การพฒันาการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ เพ่ือนาํไป
ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น-ภาคกลาง 
ประจําปี 2558 

 คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 หอการคา้ไทย 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้  
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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
บาทและให้รายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการฯทุกไตรมาส ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 89/12 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6) การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

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

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
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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 ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหวัขอ้ประเภทของขอ้มูลท่ีทาํการเปิดเผย 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสําคญั โดยคณะกรรมการฯ และฝ่าย
บริหารไดมี้การตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดและบงัคบัใช้อย่างเคร่งครัดโดย
กาํหนดหน่วยงานและผูรั้บผดิชอบ รวมทั้งพฒันาช่องทางการส่ือสารเพื่อใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยมีคุณภาพ  

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) 
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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 

คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารในการจดัทาํและประกาศนโยบายต่างๆดงักล่าวแลว้
ในหวัขอ้จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่งในการบริหารจดัการสู่การ
เจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืของบริษทัฯ 

คณะกรรมการฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร เพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้
กาํหนดให้มีการส่ือสารวิสัยทศัน์ เป้าหมายและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบ
และเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดใหมี้การทบทวนเป็นประจาํทุกปี หรือตามสถานการณ์ท่ีจาํเป็น 

ในการพิจารณากาํหนดแผนกลยทุธ์คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัพิจารณาขอ้มูลต่างๆ 
อยา่งละเอียดรอบดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะและโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการ
ลงทุน ผลการดาํเนินงานและการประเมินผลการปฏิบติัเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร การเงิน การเลือกใชก้ลยุทธ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ และขอ้มูลลูกคา้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้า ปัจจยัภายนอกสาํคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น การเขา้สู่ AEC นโยบายภาครัฐ อตัราการเติบโตของความตอ้งการไฟฟ้า ราคา
นํ้ ามนัดิบ ขอ้จาํกดัเร่ืองทรัพยากรการผลิต (เช้ือเพลิงและเทคโนโลยี) ขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
สภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจัยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ากบั
เศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ รวมถึงทางเลือกการกาํหนดเป้าหมายเพ่ือบรรลุวสิัยทศัน์ 

‐ บทบาทในการติดตามและกาํกบัดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการฯ ไดติ้ดตามตรวจสอบการดาํเนินกิจการของฝ่ายบริหารและของบริษทัฯ โดยให้มี
การทบทวนนโยบาย ดูแลใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึงสู่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตลอดจนการ
แถลงผลการปฏิบติัและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีใชใ้นบริษทัฯ ในรายงานประจาํปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีขององคก์ร 
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นอกจากน้ี ได้กาํหนดให้ฝ่ายบริหารนําเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจาํ
ประกอบดว้ย 

 รายเดือน ไดแ้ก่ รายงานการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานความกา้วหน้า
โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้ น และระยะยาวของบริษทัฯ งบ
กระแสเงินสดของบริษทัฯ รายงานพลงังานไฟฟ้าสูงสุดและพลงังานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ.
และของประเทศไทย และราคาหุน้หมวดพลงังาน 

 รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจาํไตรมาส การประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมาย 

 รายปี ไดแ้ก่ รายงานงบการเงินประจาํปี การประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปีเปรียบเทียบกบั
เป้าหมาย และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีคณะกรรมการฯ แต่งตั้งข้ึน 

ในกรณีท่ีมีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายสาํหรับกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีสามารถควบคุม
ไดจ้ะมีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย แลว้เร่งรัด ติดตาม แกไ้ข ส่วนกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้ใหมี้การทบทวนปรับแผนงานและกาํหนดเป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน 

นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการดาํเนินงานในงานประจาํโดยฝ่ายบริหารแลว้ ช่องทาง
และกลไกสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการติดตาม การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือและการประชุมผู ้บริหารภายในบริษัทฯ ท่ีก ําหนดให้มีการประชุมประจําทุกเดือน 
ประกอบดว้ย การประชุมผูบ้ริหารระดบัสูง และการประชุมผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน 
รับทราบ ป้องกนัแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินงาน นอกจากน้ีไดก้าํหนดให้พนักงานระดบัผูจ้ดัการส่วนซ่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้เขา้ร่วมในการประชุมผูบ้ริหารภายในบริษทัฯ เป็นประจาํทุก 3 เดือนดว้ย 

‐ บทบาทในการกําหนดเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา คณะกรรมการฯ มี

บทบาททีสํ่าคญั ดงัน้ี 

 การกาํหนดหรือทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นสําหรับองคก์ร เช่นการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร แผนธุรกิจของบริษทัฯ การกาํหนดเกณฑ์ประเมินผลและตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีของบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงโดยไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ท่ีในการพิจารณาร่วมกบัฝ่าย
บริหารอยา่งรอบดา้นก่อนการตดัสินใจ 

 กาํหนดทิศทางให้เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงานของบริษทัฯใหค้วามสาํคญักบั
พลงังานสะอาด (Green Energy) และการติดตามขอ้กาํหนดและการดาํเนินการเร่ือง Carbon 
Credit ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีสาํคญัของกิจการพลงังานในอนาคต 

 ใหค้าํแนะนาํเพ่ือแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษทัฯ ซ่ึงโดยทัว่ไปฝ่ายบริหารนาํเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ และในเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนและอ่อนไหว คณะกรรมการฯจะ
มอบหมายกรรมการเข้าพิจารณาและดาํเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบ 
กรรมการท่ีมาจากภาครัฐช่วยให้ความกระจ่างเก่ียวกบันโยบาย กฎระเบียบ และวิธีปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง ทาํให้บริษทัฯ มีความเขา้ใจเจตนารมณ์ของขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใชแ้ละทาํให้บริษทัฯ 
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน ในขณะท่ีกรรมการท่ีมาจากภาคเอกชนช่วยให้แง่คิดในการดาํเนินธุรกิจ
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เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพกรรมการไดใ้ห้คาํแนะนาํแก่บริษทัฯตามความรู้ความชาํนาญเฉพาะ
ดา้น เช่น วิศวกรรม บญัชี ภาษี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ และกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไปเป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ไดรั้บนโยบายจากคณะ
กรรมการฯ เพ่ือให้บริษทัย่อยบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ดาํเนินงานสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั 

  กาํหนดให้มีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละคร้ังเพ่ือให้กรรมการได้
พิจารณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯฝ่ายบริหาร และบริษทัฯ รวมถึงการ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย โดย
แจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รับทราบผลการประชุมดว้ย และไดน้าํผลการพิจารณามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการฯ  

นอกจากน้ี ได้จัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงรวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมของบริษทัฯ เช่น กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใตโ้ครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ กิจกรรม
สันทนาการท่ีบริษทัฯ จดัข้ึนเน่ืองในโอกาสต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัในระหวา่งกรรมการดว้ยกนัและ
ระหวา่งกรรมการฝ่ายบริหาร และพนกังาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

นบัตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Self Assessment) โดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํผลการประเมิน รวมทั้ งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไปประกอบดว้ยการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการฯและคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง
คณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคญัต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ไดแ้ก่ ความพร้อมของคณะกรรมการฯ การกาํหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการ
เงินและการดาํเนินงาน การประชุมคณะกรรมการฯ และการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม
ทั้งคณะในเร่ืองความพร้อมของคณะกรรมการชุดยอ่ยความครบถว้นของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ
กรรมการฯ และการดาํเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การนาํส่งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้เพ่ือให้มี
เวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอ) ระหวา่งการประชุม (การนาํเสนอขอ้มูลและประเดน็สาํคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม และ
การลงมติของท่ีประชุม) และหลงัการประชุม (การจดัทาํนาํส่ง และจดัเกบ็รายงานการประชุม) 

ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมินผลเป็น 4 ระดบัตามระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินโดยกรรมการแต่ละคน คือ 
ดีเยีย่ม ดีมาก ดี และพอใชป้รากฏผลการประเมินในปี 2558 เป็นดงัน้ี 
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คณะกรรมการ 
ผลการประเมนิกรรมการ 

ทั้งคณะ รายบุคคล 

คะแนนเตม็ 100 คะแนน ระดบั คะแนนเตม็ 100 คะแนน ระดบั 

1. คณะกรรมการบริษัท 98.40 ดเียีย่ม 94.13 ดมีาก 

     

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

  2.1 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดค่าตอบแทน 

49.33/50.00 ดีเยีย่ม 50.00/50.00 ดีเยีย่ม 

  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 27.00/30.00 ดีมาก 29.00/30.00 ดีเยีย่ม 

  2.3 คณะกรรมการธรรมาธิบาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

29.00-30.00 ดีเยีย่ม 29.00/30.00 ดีเยีย่ม 

  2.4 คณะกรรมการกลัน่กรองการ
ลงทุน 

29.00/30.00 ดีเยีย่ม 29.30/30.00 ดีเยีย่ม 

2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 27.25/30.00 ดีเยีย่ม 27.25/30.00 ดีเยีย่ม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทนไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปี โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานท่ีได้
ทาํความตกลงร่วมกนัไวต้ั้งแต่ตน้ปี ในปี 2558 แบ่งเกณฑ์วดัผลเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนและพฒันาธุรกิจ ดา้นการ
กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ ดา้นบริหารการเงินและดา้นบริหารองคก์ร มีนํ้ าหนกัท่ีกาํหนดในแต่ละดา้นแตกต่างกนัออกไป และ
ไดน้าํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินดา้น
ศกัยภาพและการบริหาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดและการปฏิบติัตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ และคุณลกัษณะส่วนตวั สําหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ (สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย) ได้รับการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัเป้าหมายและผลประกอบการ ระดบัความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย อยูใ่นลกัษณะ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานหรือระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ งสามารถดึงดูดและสร้าง
แรงจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อความสาํเร็จของบริษทัฯ 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัโดยเช่ือมโยงกบัการประเมินผลการปฏิบติังานตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดไวล่้วงหนา้ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไปเช่นเดียวกบัการพิจาณาค่าตอบแทนสาํหรับ
กรรมการ  ในระหวา่งการประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ร่วมในการ
พิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงตามผลการประเมิน โดยประธาน
กรรมการไดแ้จง้ผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารปรากฏใน
หวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) 

2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่จะไดรั้บการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบท่ีครอบคลุมลกัษณะธุรกิจ คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้าง
องคก์ร ผลการดาํเนินงานทางการเงินและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุน หนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถุประสงค ์หนงัสือ
รับรอง ขอ้บงัคบั ระเบียบ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการบริษทัฯ 
รายงานประจาํปี และรายงานความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 
และขอ้มูลการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด (Compliance Database) ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดใ้ห้นโยบาย
ในการเตรียมความพร้อมกรรมการจะไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบ และส่งเสริมทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัใหเ้ขา้
ร่วมในการสัมมนาท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสถาบนัวิทยาการพลงังาน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ เป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
ของคณะกรรมการฯ ในการส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถแก่กรรมการ  

ในปี 2558 กรรมการเขา้รับการอบรมและพฒันาในหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี  

กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

1. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวฒัน์ Chartered Director Class (CDC 9/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP 8/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL 2/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Role of the Chairman Program (RCP 
36/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Anti-Corruption in Thailand: Sustaining 
the Momentum 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Chartered Director Class (CDC 9/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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กรรมการ หลกัสูตร สถาบัน 

2. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 
(ต่อ) 

Chartered Director Class (CDC 9/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 การวเิคราะห์ความเส่ียงเพ่ือการออกแบบ
การบริหารจดัการ (รุ่นท่ี 1) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3. นายประพนธ์ กติจิันทโรภาส Director Accreditation Program (DAP 
120/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

4. นายสมัคร เชาวภานันท์ Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL 1/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 การวเิคราะห์ความเส่ียงเพ่ือการออกแบบ
การบริหารจดัการ (รุ่นท่ี 1) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5. นายสุธน บุญประสงค์ Anti-Corruption in Thailand: Sustaining 
the Momentum 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

รายละเอียดการเขา้รับการอบรมและพฒันาในปีอ่ืนๆ ปรากฏในประวติักรรมการรายบุคคล 

ฝ่ายบริหารได้จัดทาํสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบประกาศ ขอ้กาํหนด 
ขอ้บังคบั และหนังสือเวียนต่างๆ ทั้ งท่ีออกใหม่และท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดย ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือคณะ
กรรมการฯ ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดส่้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรเลขานุการ
บริษทั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดย
หน่วยงานและสถาบนัต่างๆเพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการทาํงานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการทาํงานของ
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3) แผนสืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดบัสูง 

การสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นั้น เป็นไปตามนโยบายของผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ท่ีจะ
คดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ. ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของ
บริษทัฯ เสนอคณะกรรมการฯ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาแต่งตั้ง ตามท่ีคณะ
กรรมการฯ ไดม้อบหมายคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการจัดให้มีแผนสืบทอด
ตาํแหน่ง (Succession Plan) 
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สําหรับแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดับอ่ืนๆได้มีการพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยทาํการ
วเิคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบติัท่ีคาดหวงัสาํหรับตาํแหน่งต่างๆ เพ่ือทาํการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูท่ี้
มีคุณสมบติั เพ่ือมีการพิจารณาเล่ือน ลด ปลด ยา้ย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษทัฯ ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยไดพ้ฒันาระบบเส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในทุกตาํแหน่งงาน ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึงการพฒัมนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยใชบ้ริษทัท่ีปรึกษา
ผูมี้ความเช่ียวชาญมาร่วมดาํเนินการ 

4) การทาํประกนัภัยความรับผดิชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทาํใหบ้ริษทัฯ มีการเขา้ทาํธุรกรรม
ทางธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงจะมีความเก่ียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็น การเขา้รับรอง การลงนามของบรรดา
กรรมการบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีบริหารในธุรกรรมต่างๆโดยบางกรณีอาจมีความเส่ียงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 
รวมทั้งผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือเจา้หน้าท่ีบริหารอนัสืบเน่ืองมาจากการ
ปฏิบติังานตามตาํแหน่งหน้าท่ีนั้นๆ ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาจดัสรรงบประมาณค่าเบ้ียประกนัภยัความ
รับผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ประจาํปี 2559 
จาํนวน 3.05 ลา้นบาท เพ่ือให้คุม้ครองความรับผิดหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ี
สืบเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามตาํแหน่งนั้นๆ 

9.6 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

1) นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทัฯ ยึดมัน่ในเจตนารมณ์ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยสํานึกความรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานการ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยสุจริตและเสมอภาคความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดก้ารเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมพฒันาการปฏิบติัท่ีดี คุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัท่ีเป็น
มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับและสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงคณะกรรมการฯ
ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทาง
หลกัในการปฏิบติั กาํกบัดูแล และติดตามการกาํกบัดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการและดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยไดป้ระกาศ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ” 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2546 และมีการพิจารณาทบทวนนโยบายแนวทางปฏิบติั และการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานต่างๆใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นประจาํทุกปี 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายอ่ืนๆ เพ่ือใหมี้แนวทางปฏิบติัครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ
ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น นโยบายเก่ียวกบัพนักงาน นโยบายเก่ียวกบัสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน นโยบาย 5ส และนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน (นโยบายทุกฉบบัเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ www.ratch.co.th) และยงัไดมี้การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการทบทวนพิจารณาร่าง ปรับปรุงกฎเกณฑแ์ละระเบียบ
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ท่ีเก่ียวขอ้งให้ครอบคลุมกระบวนการทาํงานทั้งระบบเพ่ือเขา้สู่การปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และการเขา้สู่ AEC 

2) จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณทางธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นกรอบพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคแ์ละขอ้พึงปฏิบติัของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ต่อเจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ ชุมชนและสังคม ภาครัฐ 
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยเอกสาร 3 ฉบบั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณบริษทั จรรยาบรรณผูบ้ริหาร และจรรยาบรรณพนกังาน ซ่ึงได้
ประกาศใชม้าอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัฯ เม่ือปี 2543 (จรรยาบรรณทั้ง 3 ฉบบั เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ www.ratch.co.th) และขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างทบทวนแกไ้ขจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปสามารถตอบสนองวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายซ่ึงครอบคลุม
การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ ในอนาคตต่อไป 

3) การส่ือสารและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ในการปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมเขา้ทาํงานและปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานและกรรมการใหม่ทุกคนจะไดรั้บเอกสาร
จรรยาบรรณ นอกเหนือจากเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือและเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ี และมีการลงช่ือรับทราบ มี
การส่ือสารนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงสู่
พนักงานทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงรับทราบปัญหา ขอ้ขดัขอ้งและขอ้เสนอต่างๆ จากพนกังานเพ่ือพิจารณาดาํเนินการ รวมถึง
ประเมินผลการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร ผา่นช่องทางในการส่ือสารและถ่ายทอด
นโยบายและข่าวสารเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพนกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึง รวมทั้งการส่ือสารในการประชุมภายในระดบัต่างๆของ
บริษทัฯ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกและความผกูพนัท่ีจะปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

บริษทัฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้
แผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมขอ้เสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ 
อยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ “ขอ้มูลการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด” (Compliance Database) จดัส่งให้
กรรมการและจดัเก็บในระบบขอ้มูลภายใน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯใน
ฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัการไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงและใชข้อ้มูลได ้โดยมีการปรับขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัตาม
การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดอยูต่ลอดเวลา 

คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนด “แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” และให้
กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้เลขานุการบริษทัจดัเก็บและส่ง
สําเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ และท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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4) ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืนและสามารถธํารงความเป็น
บริษทัชั้นนาํในธุรกิจนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมัน่เอาใจใส่ในการปฏิบติังาน การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ การจดัให้มี
ระบบการบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การยดึมัน่ในจริยธรรมและคุณธรรม
ในการประกอบธุรกิจ ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้ความสําคญัในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติท่ีซ่ือตรง 
จริงใจ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการรักษาความลบั ผลประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
ตลอดจนการใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั พฒันาการเร่ืองดงักล่าว
เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัของคณะกรรมการฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีสะทอ้น “ค่านิยมองคก์ร” ไดแ้ก่ Reliability, Accountability, Trust, 
Challenge และ Happiness ซ่ึงสอดรับกบัทิศทางการเติบโตของบริษทัฯ ตามแผนธุรกิจ 

ตลอดปี 2558 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้

9.7  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซ่ึงประกอบดว้ย นายชวลิต พิชาลยั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นางสาวประภา ปูรณโชติ และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ตรวจสอบ
ทั้ง 3 คน เป็นกรรมการอิสระ และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบติั รวมถึงงบการเงินของบริษทัฯ 
โดยมีนางฉตัรสุรี ธรรมกลุกระจ่าง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.โดยสรุป ไดแ้ก่ การ
สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ขอ้กาํหนดของ ตลท. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ การพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็น
อิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. การจัดทาํรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพร้อมความเห็นท่ีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในการ
พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ ์และวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยูเ่สมอการสรุปภารกิจของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ และการรายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือ
การกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริษทัฯ กาํหนดหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 
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คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

 แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 
นายวฑูิรย ์กลุเจริญวรัิตน์ และนางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กลุ เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีนาย
ประยทุธ ธงสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง มี
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง (หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ของกลุ่มบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ การกาํหนด
วสิยัทศัน์และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ การดูแลใหค้ณะกรรมการของกลุ่ม
บริษทัฯ มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปการกาํหนด นโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั เพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ มีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถท่ี
เหมาะสม และประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ การคดัเลือก
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ การจดัให้มี
แผนสืบทอดตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญั การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจาํนวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทัฯเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ 
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และอิงกับผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถชักนํา รักษาไว  ้และจูงใจบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ การกาํหนด
แนวทาง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจาํปีท่ีเก่ียวโยงกนั แผนธุรกิจท่ีร่วมกาํหนดไวเ้พ่ือพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิม
ของส่วนของผูถื้อหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ยรวมทั้งการเปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการกาํหนด
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจาํนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯ (บริษทัฯ กาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้น
ระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทนและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงประกอบดว้ย เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง นายธราพงษ์ วิทิตศานต ์                
นายสมคัร เชาวภานนัท์ และนายสุธน บุญประสงคเ์ป็นกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีนายสุทีป ธรรมรุจี ผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวางแผน ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ การพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหาร
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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 

ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
เป็นประธานคณะทาํงาน ผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ เป็นคณะทาํงาน และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการระบุลกัษณะของความเส่ียงและ
ปัจจยัความเส่ียง ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯติดตามและ
ศึกษาเกณฑก์ารปฏิบติัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลและตามขอ้กาํหนดของทางการ เสนอแนวทางในการ
บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามและกาํกบัดูแลการบริหารความ
เส่ียงให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดใ้ห้ความเห็นชอบ ตลอดจนจดัทาํรายงานการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส 

 คณะผู้บริหารแผนกลยทุธ์ 

 ไดรั้บความเห็นชอบในการแต่งตั้งจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงประกอบดว้ยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทุก
สายงาน และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองค์กรเป็นคณะบริหาร โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประธานคณะ
บริหารและผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ 

 คณะบริหารแผนกลยุทธ์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการ
บริหารแผนกลยทุธ์โดยรวมของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบนั กาํหนดยทุธศาสตร์ ทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารแผนกลยทุธ์ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบาย
ท่ีกาํหนด แต่งตั้งคณะทาํงานแผนกลยุทธ์ ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารแผนกลยุทธ์ และพิจารณา
รายงานผลการวเิคราะห์และประเมินแผนกลยทุธ์ท่ีคณะทาํงานบริหารแผนกลยทุธ์นาํเสนอ 

 คณะทาํงานแผนกลยทุธ์ 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากสายงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของสายงานนั้นๆ
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่บริหารองค์กร สําหรับผูบ้ริหารจากสายงานบริหารองค์กรเป็นคณะทาํงาน โดยมีรอง
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่บริหารสินทรัพยเ์ป็นประธานคณะทาํงานแผนกลยุทธ์ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนเป็น
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เลขานุการ คณะทาํงานแผนกลยทุธ์มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการติดตาม รวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละโครงการ 
เพ่ือประเมินแผนกลยทุธ์ตามท่ีกาํหนดและนาํเสนอคณะผูบ้ริหารแผนกลยทุธ์ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน
ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ และนายรัตนชยั นามวงศ์ เป็นกรรมการกลัน่กรองการลงทุน โดยมี  
นายพีระวฒัน์ พุม่ทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1 ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ  

คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง มีอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ การกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการ
ลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อ่ืนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่
บริษทัฯ การพิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารฯ เสนอ เพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษทัฯ มีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้
รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการฯเพื่อรับทราบ 
(บริษัทฯ กาํหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนไวใ้นระเบียบบริษัทฯว่าด้วย
คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบต่อสังคม 

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ย นายชวน ศิรินนัทพ์ร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา และนายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯและมี
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบติั และแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานในกิจกรรมดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทัฯ กาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นธรรมาภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสังคม ติดตามและรายงานผลการปฎิบติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทบทวนและเสนอปรับปรุง
นโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯเป็นประจาํตามความเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกบับริษทัชั้นนาํและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเพ่ือใหมี้การพิจารณาปรับปรุงใหท้นัสมยั
อยา่งต่อเน่ือง (บริษทัฯ กาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ในระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนั 

เพ่ือความคล่องตวัในทางปฏิบติั และความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแทจ้ริง บริษทัฯมีนโยบาย
กาํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ได ้ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใดคน
หน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั หรือกรรมการอ่ืนสองคนยกเวน้กรรมการอิสระ ลงลายมือช่ือร่วมกนั
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และประทบัตราสาํคญัของบริษทั ซ่ึงผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากหนงัสือรับรองของบริษทัฯ ท่ีจดทะเบียนต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

9.8  นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม                            
และการร่วมค้า 

เพ่ือประโยชน์ในการกาํกบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มของบริษทัฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบั
นโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาํเนินงานบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ (ขอ้มูลของบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ แสดงรายละเอียดในขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มบริษทัฯ) เพ่ือการบริหารงานและการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามภารกิจท่ีมอบหมายบริษทัฯ จึงมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ริหารในบริษทัเหล่านั้นโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบ
บริษทัฯ วา่ดว้ยการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือและบริษทัร่วมทุน 

9.9   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไวใ้นระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทัฯ และเผยแพร่
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในประเด็นต่างๆ คือ 
การไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทัฯในลกัษณะท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการ
ทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ไม่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมทั้งไม่มีลกัษณะ
อ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้กาํหนด
หลกัเกณฑ์เร่ืองการถือหุ้นของบริษทัฯ ไวเ้ขม้กว่าขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คือ กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ ถือหุน้บริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมทุน
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในขณะท่ีขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหถื้อหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0 

การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ดาํเนินการตามกระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ ดัง
รายละเอียดท่ีแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้จาํนวน 8 
คน (คดิ เปน็ รอ ้ยละ 57.14) ไดแ้ก่ นายชวลิต พิชาลยั เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ นางสาวรัตนา ตรีพิพฒัน์กุล นางสาว
ประภา ปูรณโชติ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา นายประพนธ์ กิติจนัทโรภาส นายธราพงษ ์วิทิตศานต ์และนายสมคัร 
เชาวภานนัท ์ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (14 คน) 

การสรรหากรรมการ 

เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถปฏิบติังานและกาํกบัดูแลกิจการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีความเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลาและความพยายามให้กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ ซ่ึง
เป็นการเสริมสร้างใหมี้คณะกรรมการบริษทัฯท่ีเขม้แขง็ตามความตอ้งการ ณ เวลานั้นๆ บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
สรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีจะร่วมในคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการกาํหนดทิศทาง นโยบาย การ
กาํกบัดูแลการบริหาร และการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระใหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัพิจารณา
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ประวติัการศึกษา การอบรมประสบการณ์ในการทาํงาน คุณสมบติัและความสามารถเฉพาะดา้นท่ีมีความหลากหลายและ
ครอบคลุม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจของบริษทัฯโดยไดจ้ดัทาํ Competenct Matrix ประกอบการสรรหาดงักล่าว 

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 รายละเอียดเปิดเผยในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษทัฯ  

การพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมในดา้นวฒิุการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายตามตาํแหน่งนั้นๆ และ
คุณสมบติัอ่ืนท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทั้งดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตของ
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 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

ดว้ยตระหนักดีว่าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) เป็นองค์กรผูผ้ลิตไฟฟ้าชั้นนาํซ่ึงเป็นกาํลงั
สําคญัของประเทศในการขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาความเจริญแก่ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม ดงันั้นนอกจากความมุ่งมัน่ในการผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับการเจริญเติบโตของประเทศแลว้ บริษทัฯ ยงัยึดมัน่เสมอ
มา 

ในการดาํเนินงานบนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อแบ่งปันองคค์วามรู้ มอบความสุขและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมในการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มี
เป้าหมายการดาํเนินงานท่ีชดัเจนในการมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนของ 
บริษทัฯ ต่างกย็ดึมัน่ในการดาํเนินงานอยา่งจริงจงัมาโดยตลอด โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและรักษาความสมดุลของ
มิติหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในงานกระบวนการผลิต งานดา้นพฒันา
และบาํรุงรักษา รวมตลอดถึงกิจกรรมและโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ 

ในการตอบสนองพนัธกิจความรับผดิชอบต่อสังคมเพ่ือใหไ้ดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากชุมชนและสังคมใน
ภาพรวม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
กาํหนดกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสังคม และไดพิ้จารณาให้ความ
เห็นชอบแผนงานการดาํเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
หลักด้านส่ิงแวดล้อมคือ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บรรเทาภาวะโลกร้อน เช่น การอนุรักษป่์าไมเ้พ่ือสร้าง
แหล่งกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon Sink) การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือลด CO2 โครงการลด CO2 จากกระบวนการผลิต
การสร้างองคค์วามรู้และกระตุน้ความตระหนกัเก่ียวกบัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพลงังาน และเป้าหมายหลกัดา้นสังคม คือ การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติคนในสังคม เช่นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนการสร้างคุณค่าร่วมกบัชุมชน
และสังคม และการช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม 

กลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยัง่ยืน โดยดาํเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี แนวคิดการพฒันาความยัง่ยนืไดผ้นึกอยูใ่นองคก์รมาตั้งแต่เร่ิมดาํเนิน
ธุรกิจ สะทอ้นจากการจดัโครงสร้างองคก์รของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีกาํหนดใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม
สังคม และชุมชนสัมพนัธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมาใช้
ในการบริหารจดัการองคก์รเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

การดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลกัการความยัง่ยืนพฒันาตามแนวทางสากลมาเป็นลาํดบัและชดัเจนเป็นกลยทุธ์ท่ี
สําคญัของบริษทัฯ กล่าวคือ การทาํธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ไดมุ่้งหมายท่ีการทาํกาํไรเพียงอย่างเดียวแต่จะตอ้งสนใจและให้
ความสําคญักบัการพฒันาชุมชนและสังคม การลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็น
ธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดอ้ยา่งสมดุล ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานและเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจโดยให้เช่ือมโยงอิงกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 
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เติบโตให้สมดุลกบัสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ ความสาํเร็จและความยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจตอ้งยดึมัน่ในธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดูชุมชน และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งยิ่งในประเด็นการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ ความปลอดภยัในการทาํงาน การจดัการก๊าซเรือนกระจกเพ่ือลดโลกร้อน และการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงระบบการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายท่ีจะเขา้รับการประเมินเพ่ือรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริตในปี 2559 สําหรับความปลอดภยัในการทาํงาน บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายให้ทุกโรงไฟฟ้าและ
สถานท่ีทาํงานต้องป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ซ่ึงทุกแห่งได้พฒันาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือและมาตรฐานท่ีสากลยอมรับมากข้ึน ไดแ้ก่ OHSAS 18001, Lock Out Tag Out, Stop Work Authority, 
Safe Card เพ่ือป้องกนัมิใหอุ้บติัเหตุเกิดข้ึนในระหวา่งการทาํงานอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด 

ดา้นการจดัการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโลก บริษทัฯ ไดทุ่้มเท
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าเพ่ือลดการใชเ้ช้ือเพลิง คิดคน้วิธีการลดและประหยดัพลงังานและทรัพยากร
ในโรงไฟฟ้า เฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจ้ี ในปี 2558 สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได  ้4,533 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นพลงังานไฟฟ้า 7,797 เมกะวตัต-์ชัว่โมง และการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนใน
ประเทศไทยและออสเตรเลีย ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได ้193,931 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัดาํเนินการทางออ้มดว้ยการสนบัสนุนการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม ้และส่งเสริมชุมชนลดการใชพ้ลงังานให้
มากข้ึนดว้ย 

การพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม เป็นภารกิจสําคญัท่ีดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองในปี 2558 บริษทัฯ ไดใ้ช้
งบประมาณเพ่ือการพฒันาชุมชนและสังคมในประเทศไทยสปป.ลาว และออสเตรเลียเป็นเงิน 101 ลา้นบาท และเงินภาษีท่ี
จ่ายใหก้บัภาครัฐเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม อีกจาํนวน 1,830 ลา้นบาท 

การจัดทาํรายงานความยัง่ยนื 

รายงานความยัง่ยืนของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ปี 2558 จดัทาํข้ึนเพ่ือเปิดเผยนโยบาย กล
ยทุธ์ แนวทางดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีนยัสาํคญัต่อความยัง่ยนืของบริษทั
ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียในรอบปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 รายงานความยัง่ยนืฉบบัน้ีเป็นฉบบัท่ี 
3 ท่ีบริษทัฯ จดัทาํข้ึนตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) และเป็นฉบบัท่ี 2 ท่ีดาํเนินการจดัทาํ
ข้ึนตามแนวทางรายงานรุ่นท่ี 4 (G4) และ Electric Utilities Sector ของ GRI ในระดบั Core 

บริษทัฯ ไดย้ึดตามแนวทางของ GRI ในการจดัทาํรายงาน ซ่ึงการกาํหนดหัวขอ้และเน้ือหาของรายงานนั้นได้
พิจารณาความครอบคลุมของผูมี้ส่วนได้เสีย บริบทด้านความยัง่ยืน นัยสําคัญต่อบริษัทฯ และผูมี้ส่วนได้เสีย ส่วน
กระบวนการจัดทาํรายงาน จัดให้มีขั้นตอนการทวนสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของขอ้มูลโดยหน่วยงาน
เจา้ของขอ้มูลและหน่วยงานกลางของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเปิดเผยในรายงานฉบบัน้ีไดผ้่านความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดว้ย 
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ขั้นตอนในการกาํหนดเน้ือหารายงานมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที ่1  การระบุประเดน็ (Identification) (G4-24, G4-25, G4-26, G4-27) 
ระบุประเดน็ความยัง่ยนื (Aspect) ท่ีสาํคญัขององคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยพิจารณาและรวบรวม
จาก 2 แหล่งท่ีสาํคญั คือ 

1) เอกสาร พิจารณาจากแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว และประเด็นปัจจยัเส่ียงขององคก์รรวมถึงประเด็น
ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเอกสารและข่าวสารภายนอก 

2) ความเห็นจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของบริษทั
ฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีผลกระทบสาํคญัของบริษทัฯ 
ในการจาํแนกผูมี้ส่วนไดเ้สียบริษทัฯ ไดพิ้จารณาจากความเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบจากการดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม และมีกระบวนการสร้างความผกูพนัและสะทอ้น
ความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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  ขั้นตอนที ่2 การจดัลาํดบัความสาํคญั (Prioritization) 
การจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นนั้น ไดน้าํประเด็นสาํคญัท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาประเมินหา
ระดบัความสําคญัท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และ
ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยใช ้Materiality Matrix เป็นเคร่ืองมือในการ
จดัลาํดบัประเดน็สาํคญั 
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ขั้นตอนที ่3 การทวนสอบประเดน็ (Validation) 

ทบทวนประเด็นโดยหน่วยงานกลางของบริษทัฯ ท่ีรับผิดชอบการจัดทาํรายงาน และนาํเสนอ
ประเด็นสําคญัต่อผูบ้ริหารสูงสุด พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการระบุประเด็น
ครบถว้นและเน้ือหาท่ีเปิดเผยในรายงานสอดคลอ้งกบัหลกัการระบุคุณภาพรายงาน 

ขั้นตอนที ่4  การตรวจสอบ (Review) 
มีการจดัทาํแบบแสดงความคิดเห็นไวใ้นรายงาน และเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายหลงัการเผยแพร่รายงานฉบบัน้ี เพ่ือรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงไดน้าํมา
ปรับปรุงเน้ือหา รวมทั้งวธีิการนาํเสนอของรายงานฉบบัปีถดัไปใหต้อบสนองประเดน็ท่ีผูมี้ส่วนได้
เสียคาดหวงัและสนใจ 

การดาํเนินงานด้านสังคม 

 การพฒันาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน 

“บุคลากร” เป็นทรัพยากรหลกัท่ีจะผลกัดนับริษทัฯ ให้เติบโตบรรลุเป้าหมายเพ่ิมมูลค่ากิจการตามแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนองคก์รให้เติบโต
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

การบริหารทรัพยากรบุคคลไดด้าํเนินการอย่างต่อเน่ือง ภายใตก้รอบของกฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณ 
นโยบายเก่ียวกบัพนกังาน และระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดหลกัการท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเน้น
ความเป็นธรรมและเท่าเทียม ตั้งแต่การสรรหาจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะและสหวิชา การ
จดัหาผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยูแ่ละแข่งขนัไดก้บับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัการ
รักษาบุคลากรท่ีดีและมีความสามารถสูง การพฒันาเพ่ิมพูนความรู้ และทกัษะความสามารถของบุคลากรตลอดจนจัด
สถานท่ีทาํงานให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย และมีอาชีวอนามัย เพ่ือให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดว้ย 
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การดาํเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2558 

ในปี 2558 เฉพาะบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นสํานักงานใหญ่ มีพนักงาน
จาํนวน 197 คน แบ่งออกเป็นพนกังานประจาํ 195 คน และลูกจา้งชัว่คราว 2 คน การดาํเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลในปี
ท่ีผ่านมา ยงัเดินตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถพนกังานให้มีความพร้อมและสามารถสนองตอบต่อทิศทางและเป้าหมายขององคก์รท่ีมุ่งขยายการลงทุนไป
ยงัธุรกิจแขนงอ่ืนนอกจากพลงังานและผลิตไฟฟ้า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากข้ึน เพราะโอกาสในธุรกิจพลงังานและผลิต
ไฟฟ้าภายในประเทศ มีขอ้จาํกดัและการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพราะมีผูล้งทุนรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจมากข้ึน 

งานสาํคัญและเป้าหมายปี 2558 

งานสําคญัท่ีไดด้าํเนินการในปีท่ีผ่านมา โดยมุ่งหวงัท่ีจะสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง มีขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางธุรกิจมากข้ึน เพ่ือการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว ประกอบดว้ย 4 งานหลกั ดงัน้ี 

1. การรักษาบุคลากรความสามารถสูง 

บุคลากรท่ีมีความสามารถสูงถือเป็นพลงัสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัองคก์รใหก้า้วหนา้และไปสู่ความสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อการทาํงานให้กบั
บุคลากรท่ีมีความสามารถ การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน ซ่ึงถือแนวทางส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานอีกทาง
หน่ึง อีกทั้งยงัมีการแต่งตั้งบุคลากรภายในทดแทนตาํแหน่งดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดิการทุกๆ 3 ปี เพ่ือให้มัน่ใจว่า
อตัราค่าจา้งแรงงานและสวสัดิการต่างๆ ของบริษทัฯ นั้นสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฎหมายแรงงานอยา่งครบถว้นเหมาะสม
กบัสถานการณ์ค่าครองชีพ และทดัเทียมกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมพลงังานและบริษทัเอกชนชั้นนาํของประเทศดว้ย การ
ดาํเนินงานดงักล่าวไดต้อบสนองต่อกลยทุธ์การเสริมสร้างความแขง็แกร่งขององคก์รเพราะบริษทัฯ มีศกัยภาพมากข้ึนท่ีจะ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงให้อยูก่บัองคก์ร ซ่ึงทาํให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รเพิ่มมาก
ข้ึนตามไปดว้ย 

สําหรับค่าตอบแทนของพนักงานท่ีปฏิบติังานในต่างประเทศ ไดก้าํหนดให้เหมาะสมกบัสภาพค่า
ครองชีพของแต่ละประเทศ รวมทั้งจดัหาสวสัดิการท่ีสนบัสนุนความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตของพนกังาน ไดแ้ก่ 
สวสัดิการการเดินทางกลบัมาเยีย่มบา้น (Home leave) การประกนัชีวติ การประกนัสุขภาพ การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (SOS) 
และการจดัหาท่ีพกัท่ีปลอดภยั เป็นตน้ 

2. การพฒันาและปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดท้บทวนและปรับปรุงระบบความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังานของทั้ง
กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใหส้ามารถสนองตอบต่อวิสัยทศัน์และกลยทุธ์การเติบโตของบริษทัฯ ท่ีมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ
มากข้ึนอีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบให้เอ้ือต่อการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงให้อยู่ใน
องคก์รเพื่อช่วยผลกัดนัแผนกลยทุธ์ใหบ้รรลุเป้าหมายสาํคญัท่ีวางไว ้ระบบน้ียงัช่วยใหบ้ริษทัฯ บริหารบุคลากรเพ่ือสืบทอด
ตาํแหน่งระดบับริหารท่ีจะเกษียณอายกุารทาํงานใน 3-10 ปีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
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ในปี 2558 บริษทัฯ ไดท้าํงานร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษาดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนาํของโลกเพ่ือ
ศึกษาช่องว่างและปรับปรุงเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ีระบบเส้นทางความกา้วหนา้ในสาย
อาชีพนั้นจะเช่ือมโยงกบัระบบการประเมินผลงานและสมรรถนะความสามารถ ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนท่ีจะทบทวนและปรับปรุง
ต่อไป 

3. การเตรียมบุคลากรสืบทอดตาํแหน่งบริหาร 

ดว้ยตระหนกัว่า จาํนวนพนกังานระดบับริหารท่ีจะเกษียณอายุในช่วงเวลา 5-10 ปีนบัจากปี 2558มี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน และถือเป็นประเดน็ท่ีบริษทัฯ ให้ความสาํคญัและเร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ดว้ยการจดัทาํแผนสืบ
ทอดตาํแหน่ง สําหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดมุ่้งเน้นการสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสืบทอดตาํแหน่งทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพ่ือใหก้ารสานต่อภารกิจและเป้าหมายขององคก์รมีความต่อเน่ืองและราบร่ืน 

นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้การเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะดา้นการบริหารจดัการซ่ึงเป็นบุคลากรแก่ผูบ้ริหาร
ระดบักลางและระดบัตน้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับทดแทนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

4. การเตรียมบุคลากรสืบทอดตาํแหน่งบริหาร 

บริษทัฯ จดัให้พนกังานทุกตาํแหน่งมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ีจาํเป็นต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน ตลอดจนจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพกายและใจ และส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่ง
พนกังานดว้ย ในปี 2558 พนกังานบริษทัฯ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคิดเป็นอตัราร้อยละ 
93.4 ของจาํนวนผูป้ฏิบติังานทั้งหมด 

การพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร 

การจดัการความรู้ภายในองค์กรถือเป็นงานสําคญัท่ีบริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการอย่างจริงจงัในปี 2558 ดว้ย
เลง็เห็นวา่แนวโนม้บุคลากรระดบับริหารท่ีจะเกษียณอายใุนช่วง 5-10 ปีน้ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนมาก และบุคลากรจาํนวนน้ี ลว้น
สั่งสมประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีคุณค่าและยากท่ีจะประเมินมูลค่าเป็นตวัเงินไดก้อปรกบัแผน
ยทุธศาสตร์ระยะยาวของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหป้ระเดน็ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์เสริมสร้างความแขง็แกร่งภายใน
องคก์รและพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจให้ต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื 

ในปี 2558 เป็นการดาํเนินงานระยะแรก โดยมุ่งเนน้การเก็บรวบรวมความรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า หรือ Tacit Knowledge จากบุคลากรระดบับริหารท่ีจะ
เกษียณอายกุารทาํงานในช่วงเวลา 5 ปีนบัจากปี 2558 ความรู้เหล่าน้ีจะนาํไปพฒันาเป็นองคค์วามรู้สาํหรับถ่ายทอดแบ่งปัน
ใหก้บับุคลากรในองคก์รไดเ้รียนรู้ต่อไป 

กระบวนการจดัการองคค์วามรู้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะท่ี1 (ปี 2558-2559) เป็นการทาํโครงการนาํร่อง เนน้การพฒันา ทดลองใช ้และปรับปรุง ทั้งองค์
ความรู้และระบบเทคโนโลย ีใหต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกาํหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
ลาํดบัแรก การรวบรวมองคค์วามรู้ในระยะน้ีจะเนน้ประเด็นท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการรู้และประเด็นท่ีมีความสําคญักบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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ระยะท่ี 2 ขยายกลุ่มเป้าหมายใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร 

การร้องทุกข์และอุทธรณ์ของพนักงาน 

บริษทัฯ เคารพในสิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมต่อพนกังาน จึงจดัให้มีกระบวนการและช่องทางการ
ร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์สําหรับพนกังาน สําหรับความเดือดร้อนหรือความทุกขอ์นัเกิดจากการทาํงาน ครอบคลุมสภาพการ
ทาํงาน สภาพการจา้งการบงัคบับญัชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทาํงานหรือประโยชน์อ่ืน หรือ
การปฏิบติัใดของผูบ้งัคบับญัชาต่อตนโดยไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง 

ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ให้ความคุม้ครองผูร้้องทุกข์และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีให้ถอ้ยคาํ ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือเป็น
พยานหลกัฐานและ/หรือเป็นผูท่ี้พิจารณาคาํร้องท่ีกระทาํโดยสุจริตใจ แมเ้ป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ บุคคล
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองจากบริษทัวา่จะไม่ถกูเลิกจา้ง หรือลงโทษ หรือดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นผลร้าย 

การอุทธรณ์ 

พนกังานสามารถยื่นขออุทธรณ์คาํสั่งของบริษทัฯ ไดใ้นกรณีท่ีไดรั้บหนงัสือตกัเตือน หรือภาคทณัฑ ์หรือ
งดข้ึนค่าตอบแทนหรือโบนสัประจาํปี โดยยืน่เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือตนเองต่อผูท่ี้มีอาํนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํสั่ง ส่วนคาํสั่งเลิกจา้ง ใหอุ้ทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับทราบคาํสั่ง สาํหรับ
กระบวนการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับเร่ืองอุทธรณ์ 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีการร้องทุกขห์รืออุทธรณ์จากพนกังานแต่อยา่งใด 

 ความปลอดภัยในการทาํงานและอาชีวอนามยั 

เป้าหมายสูงสุดของบริษทัฯ คือการคุม้ครองสวสัดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ให้มีความ
ปลอดภยัในการทาํงาน ดว้ยตระหนกัวา่ชีวติและสุขภาพของพนกังานไม่สามารถประเมินมูลค่าได ้อีกทั้งยงัมีความสาํคญัต่อ
ครอบครัวและผู ้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ อีกในวงกว้าง ดังนั้ น  บริษัทฯ จึงเน้นย ํ้ าให้ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นประเด็นสําคญั โดยมุ่งหมายท่ีจะเป็นองค์กรปลอดอุบติัเหตุ เป็นสถานประกอบการท่ี
ปลอดภยัในการปฏิบติังานและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขอนามยัของพนกังาน 

โรงไฟฟ้าเป็นสินทรัพยห์ลกัท่ีสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ดงันั้นผูป้ฏิบติังานในโรงไฟฟ้าจึงมีหนา้ท่ีตอ้งดูแล
รักษาโรงไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถดาํรงความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ไดสู้งสุด แต่เน่ืองจากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ มีอายกุาร
ใชง้านต่างกนั การดูแลรักษาจึงตอ้งปรับไปตามสภาพของโรงฟ้าแต่ละแห่งดว้ยโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าท่ีมีอายุการใชง้าน
มากกวา่ 10 ปี เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน บริษทัฯ และชุมชนรอบขา้ง 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมุ่้งมัน่ดาํเนินการตามมาตรการ “Safety First” กบัโรงไฟฟ้าราชบุรี (กาํลงัการ
ผลิต 3,645 เมกะวตัต ์เป็นโรงไฟฟ้าหลกัของบริษทัฯ) เพราะมีอายกุารใชง้านมากวา่ 15 ปี และมีสถิติความปลอดภยัท่ีดีเยีย่ม
มาโดยตลอด ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้ผูป้ฏิบติังานอาจเกิดการน่ิงนอนใจและหยอ่นยานกฎระเบียบได ้

หลกัการและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

สถานประกอบการทุกแห่งมีการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายลูกจา้งและฝ่าย
นายจา้งในสัดส่วนท่ีเท่ากนั เพ่ือทาํงานร่วมกนัในการดูแลความปลอดภยัในท่ีทาํงาน รวมทั้งโรงไฟฟ้า และส่ือสารขอ้มูล
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ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัผูป้ฏิบติังาน อีกทั้งกาํหนดมาตรการเตรียมพร้อมสาํหรับรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด และหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั รวมทั้งยงัไดน้าํมาตรฐานเฉพาะต่างๆ เช่น ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 
18001) ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเขา้มาใชง้านในโรงไฟฟ้าอีกดว้ย 

มาตราการความปลอดภัยโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นสินทรัพย์หลักของบริษทัฯ แลว้ยงัถือเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสําคญัของ
ประเทศดว้ยสัดส่วนกาํลงัผลิตโดยประมาณร้อยละ 9.4 ของทั้งประเทศ จึงไดน้าํประสบการณ์การบริหารจดัการ การใช้
เทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ดา้นความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นโรงไฟฟ้าแห่งน้ี 

ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดน้าํโครงการดา้นความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี (บริษทัฯ เขา้ซ้ือ
กิจการเม่ือปี 2557 มีกาํลงัผลิตติดตั้ง 700 เมกะวตัต)์ ซ่ึงมี General Electric International Operation Company Inc. เป็นผู ้
ใหบ้ริการเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าแห่งน้ี มาปรับใชก้บัโรงไฟฟ้าราชบุรี ไดแ้ก่ 

• ระบบ Stop Work Authority 
• ระบบ Lock Out Tag Out 
• ระบบ Safe Card 

1. ระบบ Stop Work Authority ของโรงไฟฟ้าราชบุรี มีเป้าหมายเพ่ือลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ผูป้ฏิบติังานทรัพยสิ์นหรือกระบวนการผลิต ระบบน้ีเป็นการมอบอาํนาจแก่ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัในการสั่งหยดุการทาํงาน
กรณีพบเห็นเหตุการณ์ หรือการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุต่อ
ผูป้ฏิบติังานเอง หรือเพ่ือนร่วมงานได ้

ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดพ้ฒันาระบบตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือ (Inspect Tools) เพ่ิมข้ึนดว้ย
พบวา่อุบติัการท่ีนาํไปสู่การสั่งหยดุการทาํงานในปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากเคร่ืองมือทาํงานอยูใ่นสภาพไม่พร้อมใชง้าน 
ระบบน้ีจะใชต้รวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือใหแ้น่ใจวา่สามารถใชท้าํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐาน  

ผลจากการใชร้ะบบน้ี พบวา่ไม่มีการสั่งหยดุการทาํงานดว้ยสาเหตุน้ีอีก 

2. ระบบ Lock Out Tag Out (LOTO) เป็นระบบท่ีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ีใชใ้นงานซ่อมบาํรุง
โรงไฟฟ้า และสามารถป้องกนัอุบติัเหตุและรักษาสถิติความปลอดภยัไดร้้อยละ 100 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดน้าํระบบน้ีเขา้มา
เพ่ิมเติมระบบเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีเดิมนั้นไดมี้การใชร้ะบบแขวนป้ายกาํกบั (Tagging System) ท่ีระบุช่ือของผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังานนั้น หา้มมิใหมี้การเปิดอุปกรณ์หรือต่อกระแสไฟฟ้าและพลงังานอ่ืนๆ เขา้อุปกรณ์ท่ีทาํการซ่อมบาํรุงอยู ่

การทํางานของระบบท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจะให้ผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยเดินเคร่ือง 
พนกังานเดินเคร่ือง ผูค้วบคุมงาน และผูรั้บเหมาเป็นผูถื้อกุญแจลอ็คระบบไฟฟ้าและกลไกการทาํงานท่ีมีความเส่ียงในการ
ซ่อมบาํรุงตามลาํดบัชั้น เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่อุปกรณ์ท่ีกาํลงัซ่อมบาํรุงอยูน่ั้นไม่สามารถเปิดใชง้านไดจ้นกวา่งานจะแลว้เสร็จ ซ่ึง
ช่วยลดอุบติัเหตุจากความผดิพลาดของคนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ระบบ Safe card เป็นระบบท่ีให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภยัในการ
ทาํงาน กรณีท่ีพบเห็นเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีมีความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมหรือ
แนะนาํใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้ฏิบติังานรายงานเหตุการณ์พร้อมทั้ง
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะส่งให้กับหน่วยงานด้านความปลอดภัย เพ่ือพิจารณาวิธีการแก้ไขป้องกัน ต่อ
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สภาพการณ์นั้นๆ และส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการ โดยเม่ือหลงัจากมีการดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้ 
จะมีการประเมินผลการแกไ้ขปรับปรุง และขยายผลไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

การบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

แมว้า่โรงไฟฟ้าราชบุรีมีระบบและมาตรฐานการจดัการความปลอดภยัอยา่งดีเยีย่ม แต่โอกาสเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดคิดและอยูเ่หนือการควบคุมยงัมีโอกาสเกิดข้ึนได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักบัการควบคุมความเส่ียง และ
แนวทางการจัดการเหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดและจาํกดัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในวงท่ีจาํกดั หรือ
สามารถฟ้ืนฟคูวามเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพปกติใหเ้ร็วท่ีสุด สาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ไดก้าํหนดใหมี้การ
ประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัใน 2 ระยะ คือ 

1. ก่อนการปฏิบติังาน – การประเมินความเส่ียงการทาํงาน และการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

2. ระหวา่งปฏิบติังาน – การประเมินผลการดาํเนินการตามมาตรการควบคุมและลดความเส่ียงของงาน
นั้นๆ การฝึกซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และการประเมินผลการฝึกซอ้มฯ 

การประเมินความเส่ียง 

โรงไฟฟ้าราชบุรีไดน้าํวิธีการประเมินความเส่ียงในงาน (Job Safety Analysis : JSA) โดยครอบคลุม
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  

1. ผูป้ฏิบติังาน (People)  

2. เคร่ืองจกัร (Equipment)  

3. สารเคมีและวตัถุดิบ (Material) และ 

4. สภาพแวดลอ้ม (Environment) หรือเรียกอยา่งยอ่วา่ PEMEn  

มาใชซ่ึ้งเป็นกระบวนการบ่งช้ีความเส่ียงจากการปฏิบติังานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และประเมิน
ระดบัอนัตรายของความเส่ียง ท่ีอาจเกิดจากผูป้ฏิบติังานเคร่ืองจกัร วสัดุท่ีใช ้และส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นจึงกาํหนดมาตรการ
ควบคุมเพ่ือลดความเส่ียงนั้นๆ และมีการทบทวนทุก 2 ปี หรือเม่ือลกัษณะการทาํงานเปล่ียนแปลงไป หรือทุกคร้ังท่ีเกิด
อุบติัเหตุในการปฏิบติังาน ทั้งในส่วนโรงไฟฟ้าราชบุรีหรือในอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนั 

แผนรองรับเหตฉุุกเฉินและการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตฉุุกเฉิน 

นอกเหนือจากการประเมินความเส่ียงและการควบคุมการทาํงานให้ปลอดภยัแลว้ โรงไฟฟ้าทุกแห่งยงัมี
การจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ข้ึน ไดแ้ก่ เพลิงไหม ้นํ้ ามนัร่ัวไหล นํ้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นตน้ ดว้ย
ตระหนกัวา่เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันมีโอกาสเกิดข้ึนไดเ้สมอ ทั้งจากความผิดพลาดของคน การเส่ือมสภาพตามอายกุารใชง้าน
ของอุปกรณ์ต่างๆ และภยัธรรมชาติ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานยงัมีการประชุม
เพ่ือทบทวนคู่มือ และวิธีปฏิบติังานต่างๆ เป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่ครอบคลุมการใชง้านท่ีสามารถจะลดความเส่ียง
ดา้นความปลอดภยัในภาพรวมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ทุกปี โรงไฟฟ้าจะมีการฝึกซ้อมการระงบัเหตุฉุกเฉินตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นแผน เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูท่ี้

เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานระงบัเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการ
ซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอคัคีภยั ระดบั 2 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีตอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานขา้งเคียงภายในองค์กร
จาํนวน 2 คร้ัง ไดแ้ก่ 

1. วนัท่ี 20 เมษายน 2558 เหตุการณ์สมมุติในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเกิดเพลิงไหมบ้ริเวณอาคาร 
Emergency Diesel Generator ชุดท่ี 1 ในระหวา่งท่ีมีการเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติ ทั้ง 3 ชุด 

2. วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เหตุการณ์สมมุติในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนเกิดเพลิงไหม ้Fuel Oil Tank 1B
บริเวณ Tank Farm ขณะมีการบาํรุงรักษา 

ซ่ึงภายหลงัการฝึกซ้อมผูเ้ก่ียวขอ้งจะทาํการประชุมสรุปเพ่ือนาํขอ้เสนอแนะมากาํหนดเพ่ิมลงในแผนการ
ฝึกซอ้มแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในคร้ังต่อไปเพ่ือใหมี้ความรัดกมุมากยิง่ข้ึน 

สถิติอุบัติเหตใุนโรงไฟฟ้าราชุบรี ปี 2558 

ภายหลงัการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละคร้ัง ผูเ้ก่ียวขอ้งจะประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ข 
เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถกลบัมาเดินเคร่ืองโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ียงักาํหนดแนวทางการป้องกนัปัญหานั้นๆ ในระยะยาว
ดว้ยการกาํหนดลงในแผนงานบาํรุงรักษาตามวาระ (Preventive Maintenance) และเพ่ิมการตรวจสอบไวใ้นแผนการหยดุ
ซ่อมบาํรุงประจาํปี (Planned Outage) ใหค้รอบคลุมเหตุท่ีเกิดข้ึนอยา่งครบถว้น 
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การสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 

บริษทัฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเร่ิมตน้ของการขบัเคล่ือน และเป็นแรงผลกัดันไปสู่เป้า
หมายความปลอดภยัในองคก์ร บริษทัฯ จึงไดส่้งเสริมใหเ้กิดความตระหนกัถึงความสาํ คญัของความปลอดภยัในการทาํ งาน
โดยการส่งเสริมกิจกรรม Safety Day และส่งเสริมการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงจดัต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

ข้อเสนอแนะความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน 

จากการรณรงคกิ์จกรรม Safe card ในปีท่ีผา่นมาโรงไฟฟ้าราชบุรีมีผูป้ฏิบติังานเสนอขอ้คิดเห็นลงใน Safe 
Card ทั้งหมด 41 เร่ือง ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 25 เร่ือง เช่น ถุงบอกทิศทางลม (windsock) อยูใ่นระดบัตํ่า  ยากต่อการสังเกต
ทิศทางลม จึงขอใหมี้การแกไ้ขโดยเพ่ิมระดบัความสูงของการติดตั้งใหง่้ายต่อการสังเกตทิศทางลม ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เป็นตน้ กาํลงัดาํเนินการแกไ้ข 5 เร่ืองและอยูร่ะหว่างรอผูเ้ก่ียวขอ้งพิจารณาความเหมาะสมในการแกไ้ขอีก 11 เร่ือง โดย
ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั ไดรั้บขอ้เสนอทั้งหมด 1,080 เร่ือง และไดรั้บการปรับปรุงให้
เกิดความปลอดภยัแลว้ทั้งส้ิน ทาํใหส้ามารถลดสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัได ้

ส่งเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนักงาน 

นอกเหนือจากความปลอดภยัในการทาํงานแลว้ สุขภาพของผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการก็มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ย บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ มาตรการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

 การประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยั 

 ออกแบบสถานท่ีทาํงานใหคุ้ม้ครองและป้องกนัอนัตรายผูป้ฏิบติังาน 

 ตรวจติดตามสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีครอบคลุมประเดน็ความเขม้แสง ระดบัเสียง สภาพความ
ร้อน ปริมาณสารเคมี เป็นประจาํทุก 6 เดือน ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง การกาํหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

 ดาํเนินการแกไ้ขจุดบกพร่อง หรือสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุโดยเร็ว เพ่ือให้สภาพแวดลอ้มมี
ความปลอดภยั และเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

โดยในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีไม่มีรายงานของผูท่ี้เกิดการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 
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กิจกรรมต่อเน่ืองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัท่ีดีในปี 2558 

กิจกรรมท่ีกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง และขยายผลเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมี
ดงัน้ี 

 

จากการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดีในองคก์ร บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่สามารถลดการเกิด
อุบติัเหตุและลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได ้ซ่ึงบริษทัฯ จะยงัคงดาํเนินการทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและ
พฒันาให้เกิดความปลอดภยัสูงท่ีสุด และส่งเสริมให้มีการยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัในทุกโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัฯ 

 สิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ เช่ือเสมอวา่ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพและใหเ้กียรติ เป็นพ้ืนฐานของวฒันธรรมองคก์รท่ี
กาํหนดวิถีการทาํงานและความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เอาใจใส่กบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงสนบัสนุนเก้ือกลูการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินกิจการ 

นโยบายและหลกัปฎิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

จรรยาบรรณบริษัทฯ  ได้วางแนวนโยบายท่ีเ ก่ียวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนไว้เป็นพ้ืนฐาน 
ประกอบดว้ย 

 แนวทางในการประกอบธุรกิจ ท่ี มุ่งเน้นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์และศีลธรรมอนัดีของบา้นเมือง 

 ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัสิทธิและความเท่าเทียมของผูถื้อหุน้ 
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 คู่คา้ คู่แข่ง และพนกังาน เนน้ท่ีความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบติั 

 สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดูแลส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือรักษาทรัพยากรของส่วนรวม 

หลกัการพ้ืนฐานน้ีเป็นบรรทดัฐานท่ีพนกังานทุกคนตระหนกั รับรู้ และประพฤติกนัจนเป็นวิถีบริษทัฯ มา
จนถึงทุกวนัน้ี 

ในการวางแนวทางพื้นฐานเก่ียวกบัสิทธิในการทาํงาน เพ่ือให้พนักงานทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทาง
กายและจิตใจ บริษทัฯ ไดถื้อเอาหลกัการของกฎหมายแรงงาน ไดแ้ก่ การจา้งแรงงานดว้ยหลกัเท่าเทียม ปฏิเสธการใช้
แรงงานเดก็และแรงงานผดิกฎหมาย ไม่บงัคบัใชแ้รงงาน ใหโ้อกาสคนพ้ืนถ่ินอยา่งเท่าเทียม ปกป้องคุม้ครองสวสัดิภาพและ
ความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน จดัหาสวสัดิการท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงาน การจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
ใหถ้กูสุขอนามยัและปลอดภยั และจดัช่องทางการส่ือสารระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังานใหเ้หมาะสม เป็นตน้ 

การเคารพสิทธิและความเท่าเทียม 

บริษทัฯ เคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของคนทุกเพศ ทุกวยั และทุกศาสนา ซ่ึงเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ี
พนกังานทุกคนปฏิบติัเป็นวิสัยในการทาํงาน บริษทัฯ ยงัมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมหลกัสิทธิและความเท่าเทียมของ
พนกังาน ดงัน้ี 

 กาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานทั้งเพศหญิงและเพศชายในแต่ละระดบัไวเ้ป็นอตัราเดียวกนั
ทั้งในและต่างประเทศ 

 สนบัสนุนพนกังานทุกเพศใหมี้โอกาสเติบโตและกา้วหนา้ในอาชีพการงานเท่าเทียมกนั 

 ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี โดยจดัสรรเวลาในการทาํงานและครอบครัวใหส้มดุล 

 เคารพความแตกต่าง ไม่กีดกนัหรือเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุผลดา้นเพศ เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา สถานะทาง
สังคม 

 ปฏิเสธการใชค้วามรุนแรง การกดข่ีทางเพศ การกระทาํอนาจาร ทุกรูปแบบ 

 จัดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ ซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนฝ่ายลูกจ้างและผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง ซ่ึงเป็น
ช่องทางท่ีใหพ้นกังานไดใ้ชสิ้ทธิในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแก่บริษทัฯ 

 จดัช่องทางการร้องทุกข ์และระบบการอุทธรณ์สาํหรับพนกังาน 

การอบรมพนักงานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและรับรู้ว่าบริษัทฯ  มีการประกาศใช้จรรยาบรรณบริษัท 
จรรยาบรรณผูบ้ริหาร จรรยาบรรณพนกังาน และนโยบายเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั เป็นกรอบปฏิบติั
เพ่ือปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ สาํหรับจรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ได้
จดัเก็บไวใ้นศูนยข์อ้มูลกลางภายใน และเวบ็ไซตบ์ริษทั www.ratch.co.th ซ่ึงพนกังานสามารถดาวน์โหลดหรือเปิดอ่านได้
ทุกเวลา 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้พนักงาน คู่คา้ และผูรั้บเหมาช่วงในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนดว้ย ในปี 2558 มีการอบรมรวม 76 ชัว่โมง 

การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

วธีิการประเมินความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน ในเบ้ืองตน้บริษทัฯ ดาํเนินการใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. การประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมจะพิจารณาความครบถ้วนของหลักการ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึงดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละ
ประเทศเทียบกบัหลกัการสาํคญัดา้นสิทธิมนุษยชนขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศหากครอบคลุมครบถว้น ประเมิน
เบ้ืองตน้ไดว้่า ความเส่ียงประเด็นน้ีและโอกาสเกิดผลกระทบอยู่ในระดบัตํ่า แต่ในประเด็นท่ียงัไม่ครอบคลุมบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการกาํหนดมาตรการป้องกันและควบคุม โดยนําหรือประยุกต์ใช้หลกัการของกฎหมาย หรือกฎระเบียบอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัท่ีภาคธุรกิจในประเทศนั้นใชด้าํเนินการดว้ย 

2. วิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินผลกระทบเก่ียวกบัสิทธิชุมชน นอกจากหลกัการของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากอตัลกัษณ์ของชุมชน วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน 
หลกัความเช่ือ ศาสนา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แลว้ประเมินระดบัของผลกระทบ หากทอ้งถ่ินหรือชุมชนใดมีอตัลกัษณ์
ชดัเจนและเขม้แขง็มาก จดัเป็นประเด็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในระดบัสูง ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดมาตรการ
และวธีิการป้องกนัและควบคุม 

ส่วนใหญ่การพฒันาโรงไฟฟ้าในระยะของการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการจะ
รวมการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมดา้นสังคม ซ่ึงเช่ือมโยงกบัสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นดว้ยกนั ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิต
ของชุมชน พ้ืนท่ีตั้ งถ่ินฐานใหม่กรณีท่ีมีการยา้ยชุมชนออกจากพื้นท่ีโครงการ การดาํรงชีวิต สภาพท่ีอยู่อาศัย อาชีพ 
การศึกษา ประวติัศาสตร์ของชุมชน สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม ผลประโยชน์ของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ิน การยอมรับ
ของสังคมต่อการดาํเนินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Public Participation in 
EIA) เพ่ือแสดงความคิดเห็น นาํเสนอขอ้มูล ขอ้โตแ้ยง้ หรือขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการ 

3. บริษทัฯ มีการควบคุมมิให้มีการจา้งแรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และการบงัคบัใชแ้รงงานไว้
ชดัเจนในระเบียบของกลุ่มบริษทัฯ และเป็นขอ้กาํหนดในการจา้งผูรั้บเหมา หรือผูรั้บเหมาช่วงดว้ยส่งผลให้ประเดน็เหล่าน้ี
มีความเส่ียงตํ่า นอกจากน้ี ฐานการดาํเนินธุรกิจสาํคญัยงัอยูใ่นประเทศไทยซ่ึงกฎหมายแรงงานของไทยบญัญติัหลกัการดา้น
สิทธิมนุษยชนขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศอยา่งครบถว้น ทาํให้ประเด็นความเส่ียงสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
จึงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก 

 การป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ตั้งมัน่และจริงจงัท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
ทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันาปรับปรุงระบบการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร หลงัจากท่ีไดล้ง
นามคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือ
ปลายปี 2557 เร่ืองดงักล่าวคณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาคอร์รัปชัน่
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายบริหารยกระดบัระบบการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่
ภายในองคก์รใหมี้ความรัดกมุและเป็นมาตรฐานสากลมากยิง่ข้ึน 
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ผลการดาํเนินงานการต่อต้านการทุจริตปี 2558 

‐ การจัดทาํแผนพัฒนาระบบการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดม้อบหมายบริษทัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักล่าวในระดบัสากลเขา้มาเป็นท่ี
ปรึกษาเพ่ือร่วมจดัทาํแผนและดาํเนินการตามแผนงาน พร้อมทั้งให้คาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ภายใตแ้ผนงาน
ดงักล่าว ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 :  วเิคราะห์จุดอ่อนและตรวจสอบระบบการดาํเนินงานปัจจุบัน 

 ประเมินกระบวนการการบริหารความเส่ียงทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ และ
จดัทาํบญัชีความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงานต่างๆ 

 เป รียบเ ทียบการบริหารความเ ส่ียงของบริษัทฯ  กับหลักปฏิบัติ ท่ี เ ป็น
มาตรฐานสากล เพ่ือกาํหนดแนวทางปรับปรุงใหรั้ดกมุยิง่ข้ึน 

 นาํขอ้เสนอแนะของบริษทัท่ีปรึกษามาปรับใชเ้ป็นแผนในการบริหารความเส่ียง
ทุจริตคอร์รัปชัน่ขององคก์ร 

 นําเสนอแผนบริหารความเส่ียงดังกล่าว เพ่ือให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความ
เหมาะสม 

ขั้นตอนที ่2 :  ยกระดบัการจัดการความเส่ียงทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 พฒันาการบริหารความเส่ียงทุจริตคอร์รัปชัน่ใหมี้ความเหมาะสม 
 จดัทาํนโยบาย แนวทางปฏิบติั และคู่มือท่ีครอบคลุม สาํหรับผูบ้ริหาร พนกังาน 

เช่น การหา้มใหสิ้นบน การใหเ้งินบริจาค การรับของขวญัของชาํร่วยในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งนโยบายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ขอ้กาํหนดเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

ขั้นตอนที ่3 :  พฒันาการประเมนิความเส่ียงทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการประเมินความเส่ียงทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 ระบุความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัความเส่ียงทุจริตคอร์รัปชัน่ และระดบัความเส่ียง 

โดยประเมินจากความน่าจะเป็นและผลกระทบจากการทุจริตและการประพฤติมิ
ชอบ 

 จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลกั และพนกังานทั้งองคก์ร 
 จัดระบบรายงานการประเมินความเส่ียงทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือติดตามผลการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
ขั้นตอนที ่4 :  พฒันาระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 ทบทวนระบบการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตปัจจุบันของบริษัทฯ เพ่ือหา
ช่องวา่งและจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุง 

 วางนโยบายคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
 สร้างการตระหนกัรู้ดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
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ขั้นตอนที ่5 : สร้างวฒันธรรมและจัดฝึกอบรมด้านจริยธรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักเกีย่วกบั
การต่อต้านทุจริต 

 จดัฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัความเส่ียงทุจริตและสร้าง
เป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกบัการทุจริตผ่านการส่ือสารรูปแบบต่างๆ ให้แก่
พนกังาน 

 สร้างกิจกรรมและการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ (e-Learning) เพ่ือสร้างความ
ตระหนกัถึงความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ขั้นตอนที ่6 :  ประเมนิระบบการต่อต้านการทุจริตตามแบบประเมนิตนเองของ CAC 

 ทวนสอบประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมบริษทัฯ เขา้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการ CAC 

 จดัทาํแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ CAC ท่ีไดอ้า้งอิงจากแบบประเมิน
ตนเองตน้ฉบบัของ Transparency International และจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือยืน่ขอรับการรับรองจาก CAC 

 รายงานเสนอผลการประเมินจากแบบประเมินตนเองของ CAC แก่
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และนํา เสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ขั้นตอนที ่7 :  การปฏิบัต ิ

 ประกาศใชน้โยบาย ขอ้กาํหนด หลกัเกณฑ ์แนวปฏิบติัต่างๆ ภายในองคก์รและ
กลุ่มบริษทัฯ 

 ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย 
การดาํเนินงานขั้นตอนท่ี 1-2 ไดแ้ลว้เสร็จในปี 2558 

‐ เป้าหมาย 

ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(CAC) ในปี 2559 

 ความไว้วางใจและการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีดาํเนินการบนพ้ืนฐานของความโปร่งใส 
เพียงพอ ทัว่ถึง และสมํ่าเสมอ ผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ จะนาํไปสู่ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ โรงไฟฟ้า ชุมชน และ
สังคม ในลกัษณะของการปรึกษาหารือแบบสร้างสรรค ์เปิดกวา้ง และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั อนัจะขยายผลไปสู่ความร่วมมือท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในท่ีสุด 

ด้วยโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงและยัง่ยืนให้กับบริษทัฯ ตามอายุสัญญาของโรงไฟฟ้าท่ีมี
มากกวา่ 20 ปี จึงเป็นภารกิจสาํคญัท่ีโรงไฟฟ้าทุกแห่งจะตอ้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า
แก่ชุมชนท่ีอยูร่อบขา้ง พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจจริงและมุ่งมัน่ท่ีจะดูแล เก้ือกูลชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัชุมชน และความไวว้างใจระหวา่งกนั เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าราบร่ืน 
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สําหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับบริษทัฯ และประเทศ 
เน่ืองจากเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีกาํลงัการผลิตถึง 3,645 เมกะวตัต ์จึงเป็นท่ีจบัตามองของชุมชนและสังคมดว้ยกงัวล
เก่ียวกบัผลกระทบ อยา่งไรก็ตามความอ่อนไหวของชุมชนจะมากข้ึนเม่ือกระแสการไม่ยอมรับโรงไฟฟ้าเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
นัน่จึงทาํให้โรงไฟฟ้าให้ความสําคญักบัการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัชุมชนเสมอมา ในปี 2558 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้
กาํหนดเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

เป้าหมาย ปี 2558 ผลทีไ่ด้รับ 

เพิ่มช่องทางการส่ือสารและเข้าถึงชุมชนรอบนอกพื้นที่
โรงไฟฟ้ามากขึน้ ได้แก่ 

 โครงการชวนเพ่ือนเยือนบ้าน เป็นช่องทางส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 เน้นสร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตและการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า 

ขยายกลุ่มเป้าหมายชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง 2 ตําบล และกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกลิน้จี่ จังหวดัสมุทรสงคราม 

 ผลจากการศึกษาดูงานพบวา่ 
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 467 คน มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41 
และมีความเช่ือมั่นในระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
ระดบั 
>> ค่อนขา้งเช่ือมัน่ร้อยละ 74 
>> เช่ือมัน่ร้อยละ 26 

กิจกรรมการส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมลูปี 2558 

‐ กิจกรรมของโรงไฟฟ้าราชบุรี 

โครงการชวนเพ่ือนเยอืนบา้น 

เป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 และมี
     ความเช่ือมัน่ระบบการจดัการผลกระทบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

ผลลพัธ์: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 41 และมีความเช่ือมัน่ใน
     ระบบการจดัการผลกระทบ ร้อยละ 74 

โครงการส่งเสริม“CSR in School” 

เป้าหมาย: โรงเรียนในบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความสามารถ
     จดัทาํนโยบายและดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ดา้นพลงังาน 
     ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และคุณธรรมจริยธรรม) 

ผลลพัธ์: มีโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 8 แห่ง และสามารถจดัทาํรายงานความ 
     รับผดิชอบไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด จาํนวน 1 แห่ง 
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การรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน 

เป้าหมาย: ผูป้ฏิบติังานลงพื้นท่ีทาํกิจกรรมและรับฟังความเห็นจากชุมชน 18-21วนั/
     เดือน และแกไ้ขขอ้ร้องเรียนไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ผลลพัธ์: ลงพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมและรับฟังความคิดเห็นไดค้รบตามเป้าหมาย 
     และไม่มีขอ้ร้องเรียนจากชุมชน 

การเสริมสร้างความรู้ผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการจดัการ
     ส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า และมีความรู้ความสามารถในการร่วมติดตาม
     ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าได ้

ผลลพัธ์: คณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถเป็นตวักลางร่วม
     ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

เป้าหมาย: การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกบักลุ่มเป้าหมายไดค้รบทุกครัวเรือนและ 
     กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ผลลพัธ์: ครัวเรือนเป้าหมายไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารผ่าน “วารสารบา้นเรา” ครบทุก
     ครัวเรือน และมีการแสดงความคิดเห็นกลบัมาทุกตาํบล 

การสาํรวจความไวว้างใจและการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

เป้าหมาย: ระดบัความเช่ือมัน่และไวว้างใจของชุมชนท่ีมีต่อโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 
     ในเกณฑร์ะดบัดีมาก มากกวา่ร้อยละ 90 

ผลลพัธ์: ระดบัความเช่ือมัน่และไวว้างใจของชุมชนท่ีมีต่อโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 
     ด้านภาพลักษณ์ระดับดีมาก ร้อยละ 96.58 ด้านความไวว้างใจระดับดี         
     ร้อยละ 93.30 ดา้นความพึงพอใจระดบัดีมาก ร้อยละ 96.75 

‐ กิจกรรมของบริษัทฯ 

ค่ายเยาวชนกลา้ยิม้ 

เป้าหมาย: เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษ์
     ป่าชุมชน การใชพ้ลงังานและทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาการ 
     เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในระดบัมาก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ผลลพัธ์: จากการประเมินผลตามแบบสอบถามหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมของเยาวชน
     จาํนวน 167 คน พบว่ามีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักถึงความสําคญั
     ของการอนุรักษ์ป่าชุมชน การใชพ้ลงังานและการใชท้รัพยากรในระดบั
     มาก อยูท่ี่ร้อยละ 96.8 
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การสัมมนาเครือข่ายผูน้าํป่าชุมชน 

เป้าหมาย: ผูน้าํป่าชุมชนเกิดการแลกเปล่ียนแนวความคิดใหม่ๆ และนาํความรู้ 

  ไปปรับใชใ้นชุมชนของตน ในระดบัมาก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ผลลพัธ์: จากการประเมินผลตามแบบสอบถามภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
     ผูน้าํป่าชุมชน จาํนวน 147 คน พบวา่ จะมีการนาํแนวคิดใหม่ๆ ไปปรับใช้
     กบัชุมชนในระดบัมาก ท่ีร้อยละ 97.8 

การดาํเนินงานด้านพัฒนาชุมชม ปี 2558 

การพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เขม้แข็งเป็นเป้าหมายหน่ึงของความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมท่ีบริษทัฯ ยึดมัน่และดาํเนินการมาโดยตลอด ในปี 2558 กิจการของบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการพฒันาชุมชนและ
สังคมโดยรวมแบ่งเป็นการสนับสนุนทางตรงในประเทศไทย สปป.ลาว ออสเตรเลีย มูลค่ารวม 101 ลา้นบาท และการ
สนบัสนุนทางออ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยภาษีทอ้งถ่ิน และภาษีเงินได ้มูลค่ารวม 1,830 ลา้นบาท 

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีลงทุนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทฯ 

หน่วยงาน กจิกรรม 

โรงไฟฟ้าราชบุรี  โครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 
 โครงการอบรมบุคลากรดา้นสาธารณสุข 
 โครงการทุนการศึกษา 
 โครงการพฒันาอาชีพและความเขม้แขง็ชุมชน 

บริษัทฯ   การประกวดป่าชุมชน โครงการ “คนรักษป่์า ป่ารักชุมชน“ 
 โครงการ “การศึกษาเพ่ิมทกัษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว” 

ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรช่ัน  โครงการ “พลงัชุมชนพลงัย ัง่ยนื” 

ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรช่ัน  สนบัสนุนดา้นการศึกษา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่าย
บริหารจดัให้มีข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแล
การใชท้รัพยสิ์นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง 

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 คร้ัง โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูส้อบบญัชี และ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการไดป้ฏิบติัตามกฏหมายและขอบเขตหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ตามระเบียบ
บริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยไดรั้บรายงานวา่มีขอ้บกพร่องในระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผูส้อบบญัชีแต่อยา่งใด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นต่อ
ระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

องค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุม 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในโดยไดจ้ดัใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อระบบการควบคุม ภายใน 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารฯและพนกังาน และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเมอ เพ่ือสร้างการเติบโตให้บริษทัฯ อยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนื 

 โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไดก้าํหนดสายการบงัคบับญัชา อาํนาจการอนุมติั และหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจนตามลาํดบัขั้น นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPI) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและ
ติดตามประเมินผล  

 บริษทัฯ กาํหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับกรรมการและพนกังานใชย้ึดถือ
เป็นแนวปฏิบติั 

 บริษทัฯ มีระเบียบ/คาํสั่ง เป็นแนวทางการปฏิบติังานการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และกาํหนดรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆ เช่น การบญัชี การเงิน การงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน 
เป็นตน้ โดยมีการประกาศและเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติั รวมถึงการกาํหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน 

การประเมนิความเส่ียง และการจัดการความเส่ียง 

 บริษทัฯ มีโครงสร้างของการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะทาํงานบริหารความเส่ียง และฝ่ายวางแผน ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการบริหาร
ความเส่ียง การจาํแนกปัจจยัเส่ียง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการท่ีใชเ้พ่ือบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้โดยมีการประสานงานและประชุมร่วมกบัสายงานต่างๆ ทุกไตรมาสเพ่ือประเมินความเส่ียงและผลกระทบภาย
หลงัจากท่ีนาํมาตรการต่างๆมาใชใ้นการดาํเนินการแลว้ จากนั้นจึงรวบรวมนาํเสนอต่อคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงานร่วมกนัพิจารณาและกลัน่กรองก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเป็นประจาํทุกไตรมาส 
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 รายละเอียดของการประเมินความเส่ียง และการจดัการความเส่ียง ผูล้งทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ 
ปัจจยัความเส่ียง ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th 

กจิกรรมการควบคุม 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ นโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารฯ กาํหนดไว ้ไดรั้บการปฏิบติัและตอบสนอง
บริษทัฯ จึงจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการบญัชี การเงิน การดาํเนินงาน และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ อาํนาจการส่ังจ่ายเช็คของ
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/คาํสั่ง 

 การทาํธุรกรรมท่ีเขา้เง่ือนไข เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติั ซ่ึงไม่เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

 มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัในเครืออยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร
สินทรัพยรั์บผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนินงาน โดยการกาํหนดทิศทางดาํเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดนโยบายผา่น
ทางผูแ้ทนบริษทัฯ และใหผู้แ้ทนบริษทัฯ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการชุดต่างๆ จะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเพียงพอก่อน
การประชุมล่วงหนา้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีการบนัทึกขอ้ซักถาม คาํช้ีแจง ความเห็น ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของ
กรรมการแต่ละท่านในแต่ละเร่ืองท่ีพิจารณา รวมทั้งสรุปมติ ความเห็นของท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือเป็นขอ้มูล
อา้งอิงภายหลงั 

 กาํหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กบัผูบ้ริหารของแต่ละสายงานแยกคร้ังและประชุม
ร่วมกบัผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป เป็นประจาํทุกเดือน เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของงาน การแกไ้ขปัญหา 
และเพ่ือใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั 

 ผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี ร่วมกบัผูส้อบบญัชี มีการนาํเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทบทวนการจดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงมาตรฐานการบญัชีสากลท่ีมีการปรับเปล่ียน 

 บริษทัฯ จดัให้มีระบบการจดัเก็บขอ้มูล เอกสารประกอบ การบนัทึกบญัชี การจดัทาํรายงานทางการเงินและ
เอกสารสาํคญัต่างๆ ไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี 

 บริษทัฯ จดัช่องทางการส่ือสารภายในผา่นระบบ Intranet และ Lotus Note ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนสามารถไดรั้บ
และเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายระเบียบ คาํสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนักาล 
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 ช่องทางการส่ือสารกบับุคคลภายนอก บริษทัฯมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ www.ratch.co.th เพ่ือใหบุ้คคลภายนอก ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูท่ี้สนใจ สามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ 
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตลอดเวลา 

ระบบการตดิตามและประเมนิผล 

 บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยกาํหนดเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัใหก้บัทุกสายงาน และมีการประเมินผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายรวมทั้งมีการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ
ของความแตกต่าง (ถา้มี) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แผนงานรองรับและวิธีการดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขหรือลดผลกระทบดงักล่าวเพ่ือ
นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบในทุกๆไตรมาส 

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านทางแผนการ
ตรวจสอบประจาํปีท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบอยา่งสมํ่าเสมอ  

ทั้ งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯได้จาก
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.ratch.co.th 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ
จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายชวลิต พิชาลยั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวประภา ปูรณโชติและนางสาวปิยะธิดา 
ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ี
เลขานุการคณะกรรมการในระหวา่งปี 2558 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบจาํนวน 2 คร้ัง ดงัน้ี 

1. มติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 แต่งตั้ง นายชวลิต พิชาลยั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนเรือ
อากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

2. มติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2558 แต่งตั้งนางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการตรวจสอบ แทน           
นายสาธิต รังคสิริ ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2558 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว้
ในระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ย คณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2558 และระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านปรากฏอยูใ่นตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง จะมีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุก
คร้ังเพ่ือร่วมเสนอขอ้มูล รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลการประชุมแต่ละคร้ังได้
นาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพื่อทราบทุกคร้ัง 

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินกิจกรรมท่ีสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 สอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น ความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปีของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษทั 

 สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 สอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารไดร้ายงานความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบทุกไตรมาส 
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 พิจารณาขอ้มูลระบบงานบริหารความเส่ียง โดยไดรั้บสรุปรายงานผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานบริหาร
ความเส่ียง ทั้งน้ีปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั บริษทัฯไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 กาํกบัดูแลกระบวนการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง (Certification) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : “CAC”) ภายในปี 2559 ตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดาํเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาํปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และใหค้วามเห็นใน
เร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
ดาํเนินงานการติดตามผลและการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหง้านตรวจสอบภายในดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได  ้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีโดยชดัเจน ทั้งน้ี ไม่พบจุดอ่อนหรือ ขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สาระสําคัญ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการประเมินของผูส้อบบัญชี การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปโดย
สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ร่วมกบั 6 หน่วยงาน ไดม้อบรางวลั
และประกาศเกียรติคุณ “รางวลัคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” (Audit Committee of the Year) ให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการยืนยนัไดว้่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ 
ตลอดจนมีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา ในนามประธานกรรมการตรวจสอบ ขอขอบคุณ
กรรมการประภา ปูรณโชติ กรรมการปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา รวมทั้งอดีตประธานกรรมการตรวจสอบ (เรืออากาศเอก ศิริ
เดช จุลเปมะ) ท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างดียิ่ง ซ่ึงส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวลัในคร้ังน้ี โดยถือเป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะตอ้งรักษาความดีและเกียรติประวติัน้ีไวต้ลอดไป 

อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ (ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6333) หรือนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4068) หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรม
สถิตย ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195) แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ประจาํปี 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,163,000 บาท (รวม Out-of-pocket) โดยค่า
สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

            

                                                                                                          (นายชวลิต พิชาลยั) 
                                                                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               30 ธนัวาคม 2558 
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีลกัษณะความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

1.1. บริษทัฯ กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

1.2. บริษทัฯ กบั บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

1.3. บริษทัฯ กบั บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

1.4. บริษทัฯ กบั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

1.5. บริษทัฯ กบั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์เอช อินเตอร์ เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

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

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้น 
บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 100.00 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จาํกัด เป็นผูถื้อหุ้น บริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 100.00 

‐  ผูบ้ริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)            
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

1.7. 1บริษทัฯ กบั บริษทั ราช-ออสเตรเลีย จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 99.99 
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‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้น 
บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 100.00 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จาํกัด เป็นผูถื้อหุ้น บริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 100.00 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทัราช ออสเตรเลีย 
จาํกดั ร้อยละ 80.00 

‐  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย จาํกดั 

1.8. บริษทัฯ กบั บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั 
ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั 

1.9. บริษทัฯ กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์
จาํกดั ร้อยละ 25.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ  บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

1.10. บริษทัฯ กบั บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 50.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จาํกดั 

1.11. บริษทัฯ กบั บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ร้อยละ 33.33 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั 

1.12. บริษทัฯ กบั บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ไฟฟ้า         
นํ้างึม 2 จาํกดั ร้อยละ 75.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 

1.13. บริษทัฯ กบั บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ทางออ้มของบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

‐ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ไฟฟ้า หงสา
จาํกดั ร้อยละ 40.00 
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‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั 

1.14. 1บริษทัฯ กบั บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั ร้อยละ 25.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้านอ้ย จาํกดั 

1.15. บริษทัฯ กบั บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั ร้อยละ 20.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด ์จาํกดั 

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

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

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั เค.อาร์. ทู จาํกดั 

1.17. บริษทัฯ กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

1.18. บริษทัฯ กบั บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั ร้อยละ 49.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

1.19. บริษทัฯ กบั บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

1.20. บริษทัฯ กบั บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 60.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จาํกดั 
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2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2.1. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั กฟผ. มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทัฯ ร้อยละ 45.00 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2.2. บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั ร้อยละ 25.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

3.1. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั กฟผ. มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทัฯ ร้อยละ 45.00 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

3.2. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั อาร์อีโซลาร์ 1 จาํกดั 

3.3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั กบั บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั มีความสัมพนัธ์โดย 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั ร้อยละ 40.00 

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั สงขลาไบโอ แมส จาํกดั 

4. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

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

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

‐ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
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5. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 

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

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 

‐ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ไฟฟ้านํ้า
งึม 2 จาํกดั ร้อยละ 75.00 

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

‐ กฟผ. เป็นผูถื้อหุน้บริษทัฯ ร้อยละ 45.00 

‐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั ร้อยละ 99.99 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. เหตุการณ์สําคญัใน ปี 2558 

1.1  การเดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์ของโครงการผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดผา่นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยได้

เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าครบแลว้ทั้ง 2 ชุดโดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 234 เมกะวตัต ์หรือคิด

เป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ จาํนวน 93.60 เมกะวตัต ์ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวตั้งอยูท่ี่ตาํบลเจ็ด

เสมียน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

1.2 การเดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนหงสา 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ซ่ึงบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด ไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์คร่ืองท่ี 1 และ

เคร่ืองท่ี 2 แลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลาํดบั เพ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ตาม

แผนงาน ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวตั้งอยูท่ี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 1,878 เมกะวตัต ์

หรือคิดเป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ จาํนวน 751.20 เมกะวตัต ์สําหรับโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนเคร่ืองท่ี 3 มีกาํหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2559 

1.3 การจัดตั้งบริษัท ราช ไชน่า พาวเวอร์ จํากดั และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ Fangchenggang 
II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ไดจ้ดัตั้งบริษทั ราช ไชน่า พาวเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือรองรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน 1 เหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 1 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ถือ

หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 และไดด้าํเนินการชาํระค่าหุน้ครบทั้งจาํนวนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 บริษทั ราช ไชน่า พาวเวอร์ จาํกดั ไดล้งนามในสัญญาร่วมทุน (Equity Joint 

Venture Contract) กบั China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment group Co., Ltd. โดยมีสัดส่วน

การถือหุน้ร้อยละ 10, 51 และ 39 ตามลาํดบั เพ่ือจดัตั้งบริษทั Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Co., Ltd. 

สาํหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II ขนาดกาํลงัการผลิต 2 x 1,180 เมกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่เมือง 

Fangchenggang เขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงคาดวา่โครงการจะเร่ิมเดินเคร่ืองเชิง

พาณิชยไ์ดใ้นปี 2564  
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1.4 การจัดตั้งบริษัท อาร์อ ีโซล่าร์ 1 จํากดั  

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดจ้ดัตั้งบริษทั อาร์อี โซล่าร์ 1 

จาํกดั เพ่ือการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10 

ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และไดด้าํเนินการชาํระค่า

หุน้ในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท 

1.5 การเดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส ซ่ึงบริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ถือ

หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดในบริษทั สงขลาไบโอแมส จาํกดั ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน 2558 ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวตั้งอยูท่ี่ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวตัต ์หรือคิด

เป็นกาํลงัการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ เท่ากบั 3.96 เมกะวตัต ์

1.6 การซ้ือหุ้นเพิม่ทุนบริษัท EDL-Generation Public Company ใน สปป.ลาว 

ตามท่ีบริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จาํกัด ("RL") และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)                  

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ("RHIS") ถือหุน้ในบริษทั EDL-Generation Public Company ("EDL-Gen") ใน สปป.ลาว จาํนวน 71.14 

ลา้นหุน้ (ร้อยละ 5.80) และ 52.81 ลา้นหุน้ (ร้อยละ 4.31) ตามลาํดบัตั้งแต่ปี 2555 นั้น ในการประชุมผูถื้อหุน้ EDL-Gen เม่ือ

วนัท่ี 27 เมษายน 2558 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 452.83 ลา้นหุ้น ซ่ึงในปี 2558               

RL และ RHIS ไดใ้ชสิ้ทธ์ิเขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนเฉพาะในส่วนหุน้เพ่ิมทุน Right Offering ตามสิทธิของแต่ละบริษทัรวมจาํนวน 

41.32 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 1,093.15 ลา้นบาท ส่งผลให ้RL และ RHIS ถือหุน้ใน EDL-Gen ทั้งส้ินจาํนวน 94.85 ลา้น

หุน้ (ร้อยละ 5.65) และ 70.41 ลา้นหุน้ (ร้อยละ 4.19) ตามลาํดบั  

ทั้งน้ี ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 RHIS ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 4.51 ลา้นหุน้ ส่งผลให้ RHIS ถือหุ้น

ใน EDL-Gen ทั้งส้ินจาํนวน 74.92 ลา้นหุ้น (ร้อยละ 4.46) และทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ผา่น RL และ RHIS 

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.11  
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2. รายงานวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานตามงบการเงนิรวม 

(ลา้นบาท)

รายได้ 59,326.30 57,903.03 1,423.27 2.5

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ TECO                               -   797.29 (797.29)                 -   

รวมรายได้ 59,326.30 58,700.32 625.98 1.1

หกั ค่าเช้ือเพลิง 44,965.07 42,622.74 2,342.33 5.5

รายได ้(ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 14,361.23 16,077.58 (1,716.35) (10.7)

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้าย (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 10,012.56 10,285.42 (272.86) (2.7)

กาํไรสาํหรับปี 4,348.67 5,792.16 (1,443.49) (24.9)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 172.95 138.88 34.07 24.5

กาํไร - ส่วนของเจ้าของของบริษัท ก่อนอตัราแลกเปลีย่น 4,521.62 5,931.04 (1,409.42) (23.8)

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (1,333.75) 347.99 (1,681.74) (483.3)

กาํไร - ส่วนของเจ้าของของบริษัท 3,187.87 6,279.03 (3,091.16) (49.2)

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 2.20 4.33 (2.13) (49.2)

เพ่ิม(ลด) %ปี 2558 ปี 2557

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2558 ก่อนผลกระทบจากอตัรา

แลกเปล่ียน มีกาํไรจาํนวน 4,521.62 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 5,931.04 ลา้นบาท ปรากฏว่า

กาํไรลดลงจาํนวน 1,409.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.8 ทั้งน้ี หากรวมผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2558 มีกาํไรจาํนวน 3,187.87 ลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 

2.20 บาท) เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีกาํไรจาํนวน 6,279.03 ลา้นบาท (คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 4.33 บาท) ปรากฏวา่

กาํไรลดลงจาํนวน 3,091.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.2 โดยมีรายการท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี 

2.1 ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในปี 2558 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,333.75 ลา้นบาท ขณะท่ีในปี 2557 บริษทัฯ 

รับรู้กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 347.99 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ มีสินทรัพยห์ลงัหักหน้ีสินเป็น

เงินตราต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก การแขง็ค่าข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญัของเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 ส่งผลใหมู้ลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศอ่ืนๆ มีมูลค่าลดลงอยา่งมาก 
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2.2 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลงิ) 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 44,965.07 ลา้นบาท) ในปี 2558 จาํนวน 

7,206.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 42,622.74 ลา้นบาท) ในปี 

2557 จาํนวน 6,779.27 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 427.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดค้่าขายไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 447.82 ลา้นบาท เน่ืองจากโรงไฟฟ้ามีอตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2558 สูงกวา่ปี 2557 ซ่ึง

เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

2.3 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 

รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน ปี 2558 จาํนวน 5,005.33 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 (5,567.74 ลา้นบาท) เป็น

จาํนวน 562.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

2.4 ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเช้ือเพลงิ) 

ตน้ทุนขาย (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 44,965.07 ลา้นบาท) ปี 2558 จาํนวน 5,651.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ตน้ทุนขาย (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง จาํนวน 42,622.74 ลา้นบาท) ในปี 2557 จาํนวน 5,290.94 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 360.65 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 สาเหตุหลกัเน่ืองจากค่าวสัดุของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 325.44 ลา้นบาท จากการท่ี

โรงไฟฟ้ามีการซ่อมบาํรุงรักษาตามแผนมากกวา่ปี 2557 รายละเอียด ดงัน้ี 

  แผนการบํารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าราชบุรี  ปี 2558 ปี 2557 

พลงัความร้อน   เคร่ืองที ่1  MI :  4 ต.ค. - 12 พ.ย.58 - 

พลงัความร้อน   เคร่ืองที ่2  MI :  15 พ.ย. - 24 ธ.ค.58 - 

พลงัความร้อนร่วม ชุดที ่1 GT # 1, 2 MI :  2 ต.ค. - 16 พ.ย.58 CI :  14-23 ก.พ.57 

 ST MO :  13 ก.ย. - 2 พ.ย.58 - 

พลงัความร้อนร่วม ชุดที ่2 GT # 1, 2    CI :  12 - 24 ธ.ค.58 CI :  12-22 ต.ค.57 

 ST MO :  8 พ.ย. - 24 ธ.ค.58 - 

พลงัความร้อนร่วม ชุดที ่3 GT # 1, 2 CI :  1 - 15 ม.ค.58, 30 พ.ค. - 7 มิ.ย.58  MO :  18 พ.ค. - 8 ก.ค.57 

 ST MO :  26 เม.ย. - 11 มิ.ย.58 - 

MO = Major Overhaul, MI = Minor Inspection, CI = Combustion Inspection, GT = Gas Turbine, ST = Steam Turbine 

 

 



          สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
  หนา้ 178 

 

2.5 กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือหุ้นบริษัท ไตรเอนเนอจี ้จํากดั ในปี 2557 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทั ราชบุรีแก๊ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (ปัจจุบนัไดด้าํเนินการชาํระบญัชี

เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557) ไดซ้ื้อหุน้สามญั บริษทั ไตร เอนเนอจ้ี จาํกดั เพ่ิมเติมร้อยละ 49.99 ในราคา 21.32 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 703.43 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 99.99 

ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ โดยบริษทัฯ ไดรั้บรู้กาํไรจากรายการดงักล่าวเป็นจาํนวน 797.29 ลา้นบาท 

2.6 รายได้อืน่  

รายไดอ่ื้นปี 2558 จาํนวน 224.80 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 (856.90 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 632.10 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 73.8 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก ในปี 2557 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีเคยบนัทึกไวเ้ป็นรายไดแ้ละเรียกคืนค่าพฒันาโครงการจาํนวนทั้งส้ิน 440.24 ลา้นบาท 

เน่ืองจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ประกอบกบัในปี 2557 โรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอน

เนอจ้ีรับรู้เงินชดเชยรายไดค้่าขายไฟและส่วนลดรายไดค้่าซ่อมอุปกรณ์โรงไฟฟ้าท่ีเสียหายเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 289.69 

ลา้นบาท 

2.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2558 จาํนวน 1,567.20 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 (2,206.65 ลา้นบาท) เป็น

จาํนวน 639.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 สาเหตุหลกัเน่ืองจากในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ระเมินและรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศออสเตรเลีย เป็นจํานวนเงินรวม 509.55 ล้านบาท เน่ืองจากผล

ประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ประกอบกบัในปี 2557 บริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจาํนวน 142.11 ลา้นบาท จากการขาย

หุ้นทั้งจาํนวนในบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ยทางออ้มซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

2.8 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปี 2558 จาํนวน 1,116.09 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2557 (1,284.82 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 168.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.1โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

2.8.1. บริษทัฯ รับรู้ผลการดาํเนินงานของ บริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั และ 

บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จาํกดั ลดลงรวมจาํนวน 391.13 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการแข็งค่าข้ึนอย่างมี

สาระสาํคญัของเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 ส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนตามสัดส่วนท่ี

บริษทัฯ ถือหุน้รวมทั้งส้ินจาํนวน 585.86 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี หากไม่รวมผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯ รับรู้ผลการดาํเนินงานของทั้ง 3 บริษทั

ดงักล่าวขา้งตน้เพ่ิมข้ึนจาํนวน 323.66 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากรับรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไฟฟ้าหงสา จาํกดั ใน

สัดส่วนร้อยละ 40 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 431.42 ลา้นบาท จากการท่ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยชุ์ดท่ี 1 
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และชุดท่ี 2 เพ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 และ 2 พฤศจิกายน 2558 ตามลาํดบั รวมทั้ งมี

กาํหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยชุ์ดท่ี 3 ในเดือนมีนาคม 2559 

2.8.2. บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อย

ละ 40 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 131.92 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าไดเ้ร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า

ครบแลว้ทั้ง 2 ชุด เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 และ วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ตามลาํดบั 

3. รายงานวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

3.1   การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จาํนวน 92,605.05 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 (96,235.04 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 3,629.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.58 ณ 31 ธ.ค.57 เพ่ิม(ลด) %

สินทรัพยห์มุนเวยีน 25,983.50 31,407.68 (5,424.18) (17.3)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 66,621.55 64,827.36 1,794.19 2.8

รวมสินทรัพย์ 92,605.05 96,235.04 (3,629.99) (3.8)

 

3.1.1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาํนวน 3,158.54 ลา้นบาท รายละเอียดช้ีแจงไวใ้นขอ้ 4  

3.1.2. ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ลดลง

จาํนวน 2,036.51 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดค้่าขายไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2558 ตํ่ากว่ากวา่เม่ือ

เดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2557 
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3.1.3. เงินลงทุนในการร่วมคา้ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 6,087.54 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากจ่ายเงินลงทุน

เพ่ิมเติมในระหวา่งปี 2558 จาํนวนทั้งส้ิน 6,132.61 ลา้นบาท ดงัน้ี 

              บริษัท ล้านบาท 

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จํากดั 5,036.69 

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 500.00 

บริษัท อาร์ไอซีไอ อนิเตอร์เนช่ันแนล อนิเวสต์เมนต์ จํากดั 306.57 

บริษัท เซเปียน-เซนํา้น้อย จํากดั 258.90 

บริษัทพลงังานทดแทนอืน่ๆ 30.45 

รวม 6,132.61 

 

3.1.4. ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ ลดลงจาํนวน 3,427.58 ลา้นบาท 

3.1.5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจาํนวน 1,001.16 ลา้นบาท จากการตดัค่าเส่ือมราคาในระหวา่งปี

จาํนวน 1,011.43 ลา้นบาท 

3.2 การวเิคราะห์หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีหน้ีสินเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 32,185.21 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 (35,035.64 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 2,850.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

ณ 31 ธ.ค.58 ณ 31 ธ.ค.57 เพ่ิม(ลด) %

หน้ีสินหมุนเวยีน 11,658.07 16,049.97 (4,391.90) (27.4)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 20,527.14 18,985.67 1,541.47 8.1

รวมหนีสิ้น 32,185.21 35,035.64 (2,850.43) (8.1)
 

3.2.1. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและตัว๋เงินจ่ายลดลงจาํนวน 2,900 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระ

คืนเงินกูย้มืดงักล่าวในระหวา่งปี 

3.2.2. ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ออกหุ้นกู้เพ่ือใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวยีนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

3.2.3. เจา้หน้ีการคา้ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ลดลงจาํนวน 1,700.61 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2558 โรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองนอ้ยกวา่ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 
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2557 ส่งผลใหป้ริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงลดลง ประกอบกบัราคาค่าเช้ือเพลิงในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2558 ตํ่ากวา่ใน

เดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2557 

3.3 การวเิคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 60,419.84 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557  (61,199.40 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 779.56 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกั ดงัน้ี 

3.3.1. กาํไรสาํหรับปี 2558 จาํนวน 3,187.87 ลา้นบาท  

3.3.2. บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2558 รวมจาํนวน 2.27 บาทต่อหุ้น เป็นผลให้

กาํไรสะสมลดลงจาํนวน 3,291.50 ลา้นบาท 

3.3.3. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาํนวน 488.52 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากผล

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ EDL-Generation Public Company จาํนวน 528.61 ลา้นบาท 

3.3.4. ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจาํนวน 187.40 ลา้นบาท 

4. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

(ลา้นบาท)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 9,256.17 9,841.55

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,248.03) (2,419.72)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (6,740.69) (4,366.29)

(3,732.55) 3,055.54

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือส้ิน
งวด 574.01 112.37

เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในระหวา่งปี (3,158.54) 3,167.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 10,623.06 7,437.78

เงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือในระหวา่งปี                         -                     45.70

เงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีขายในระหวา่งปี                         -   (28.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 7,464.52 10,623.06

ปี 2558 ปี 2557

  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 

7,464.52 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (10,623.06 ลา้นบาท) เป็นจาํนวน 3,158.54 ลา้นบาท สรุปสาเหตุ

หลกัไดด้งัน้ี 
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4.1. เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 9,256.17 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปี 2558 ทาํให้เงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 6,264.06 ลา้นบาท ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

ดาํเนินงานระหวา่งงวดทาํใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 2,992.11 ลา้นบาท 

4.2. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 6,248.03 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการท่ี  บริษทัฯ จ่ายเงินเพ่ือ

การลงทุนในการร่วมคา้จาํนวน 6,132.61 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 3.1.3 

4.3. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 6,740.69 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงัน้ี 

4.3.1. ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ จ่ายชาํระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินสุทธิเป็นจาํนวน 3,418.49 ลา้นบาท 

4.3.2. ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 3,290.55 ลา้นบาท 

4.3.3. ในระหว่างปี 2558 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ออกหุ้นกูเ้พ่ือใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวยีนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 3.2.2 ขณะท่ีไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิมจาํนวน 721.40 ลา้นบาท 

5. อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น) 

1) อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.23 1.96

2) กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) (%) 30.28 36.03

3) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.48 9.96

4) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเฉล่ีย (%) 4.61 6.09

5) กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ่าย (EBITDA)  * (ลา้นบาท)

6) EBITDA ต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  (%) 9.16 10.70

7) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.53 0.57

8) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระคืน

เงินตน้สุทธิและดอกเบ้ีย (DSCR) (เท่า)

9) มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 41.51 41.92

*  ไม่รวมการเปล่ียนแปลงของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน       (ล้านบาท) 3,552.83              3,815.90                 

8,645 10,175

4.06 1.30

อตัราส่วน ปี 2558 ปี 2557
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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 15 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนายวุฒิชยั ตนักุรานนัท ์กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ  ลายมือช่ือแบบยอ่ 

นายรัมย ์ เหราบตัย ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
ผู้รับมอบอาํนาจ      

นายวฒิุชยั ตนักรุานนัท ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    

 



                 
   

                        เอกสารแนบ 
 

  (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน               หนา้ 184 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการ 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ 

 ประธานกรรมการ (กรรมการ
ผูแ้ทน กฟผ.) 

 ประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่2 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
20 ตุลาคม 2557 

62  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced 
Management Program, Harvard Business 
School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Development Program-2 มูลนิธิพฒันา
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Creating Value 
Through Product Management and Customer 
Profitability สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ      
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร ASEAN Executive 
Development Program, Thammasat Business 
School มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ. (1) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์               

เนชัน่แนล จาํกดั  
2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

และ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  

2553 - 2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี            
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์
เซอร์วสิ จาํกดั 

2552 - 2556 กรรมการและผูว้า่การ กฟผ.  

2552-2553 กรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์               
เนชัน่แนล จาํกดั 

2551-2552 รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ. 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 185 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

1. นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์  (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรต่างๆ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย :  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Chartered 

Director Class (CDC 9/2015) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Financial 

Statements for Directors (FSD 14/2011) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร The Role of 

Chairman (RCP 24/2010)  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 

Certification Program  (DCP 83/2007)  
 

     
   

   
   
   
   
   
   

   
   

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 186 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

2. นายชวลติ พชิาลยั 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
29 มีนาคม 2557 

60  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ) สถาบนับณัฑิต           
พฒันบริหารศาสตร์  

 Master of Arts Public Administration, 
Carleton University ประเทศแคนาดา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต                     
(การเงิน, เศรษฐมิติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 192/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 วฒุิบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัสูง รุ่นที่ 24  (พ.ศ.2555)  
ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั กรรมการและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
องคก์ร   

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)(4) 

2558 -ปัจุบนั รองปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  สภาวจิยัแห่งชาติ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและ

คณิตศาสตร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอ้ม

นานาชาติ สิรินธร 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557-2558 ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานนโยบายและแผน

พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
2557-2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
2556-2557 กรรมการจดัทาํพจนานุกรม

ศพัทพ์ลงังาน (นิวเคลียร์)    
ราชบณัฑิตยสถาน 

2555-2557 ผูต้รวจราชการ  กระทรวงพลงังาน 
2554-2555 รองอธิบดี  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กระทรวงพลงังาน 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 187 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

2. นายชวลติ พชิาลยั (ต่อ) 
 

  ปริญญาบตัร หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)          
(พ.ศ. 2551) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

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

  2549-2554 รองผูอ้าํนวยการ 
 

สาํนกังานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 188 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการบริหาร      

ความเสี่ยง 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่2 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
13 กมุภาพนัธ์ 2555 

65  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต 
(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)                               
สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต                
สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการกาํกบัดูแล
สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
รัฐวสิาหกิจ สถาบนัพฒันากรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรต่างๆ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย : 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Ethical 

Leadership Program (ELP 2/2015)  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the 

Chairman (RCP 36/2015) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย  
(Director-Pool) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
 ประธานอนุกรรมการ

ตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

 

 กรรมการ   กฟน. 
 กรรมการเร่งรัด กาํกบั 

ติดตามการกูว้กิฤติอุทกภยั 
จงัหวดันนทบุรี 

 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง กฟน. 

 กรรมการพิจารณาแผนงาน
วสิาหกิจ   

กฟน. 

 กรรมการพิจารณาแผนงาน
และประเมินผลงานผูว้า่การ 

กฟน. 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 189 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 
(ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรต่างๆ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (ต่อ) : 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร How to Develop  

a Risk Management Plan  (HRP 8/2015) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Risk Management 

Program for Corporae Leaders (RCL2/2015)  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Chartered 

Director Class (CDC 9/2015) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 

Certification Program Update                
(DCPU 2/2014)  

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

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 156/2012) 

  ประสบการณ์การทาํงาน (ต่อ)  
 กรรมการกองทุน                 

สาํรองเลี้ยงชีพและ  
บริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

 ผูจ้ดัการกองฝึกนกับิน   บริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

   
   
   
   
   

   
   

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 190 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

3. เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ 
(ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรต่างๆ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (ต่อ) : 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP 40/2012)  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Monitoring 

Fraud Risk Management (MFM 8/2012) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Monitoring the 

Internal Audit Function (MIA 13/2012) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Monitoring the 

Quality of Financial Reporting              
(MFR 16/2012) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Monitoring the 
System of Internal Control and Risk 
Management (MIR 13/2012) 

     
   
   
   
   
   
   
   

   
   



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 191 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

4. นายชวน ศิรินันท์พร 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ.) 

 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
19 ธนัวาคม 2557 

62  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี 

 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

 ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรบณัฑิต  
(เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต                     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP 112/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูน้าํการ
เปลี่ยนแปลงระดบัสูง สถาบนัดาํรงราชานุภาพ 
กระทรวงมหาดไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ  กฟผ.(1) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2555-2556 อธิบดี กรมการปกครอง 
2554-2555 ผูว้า่ราชการ จงัหวดันครราชสีมา 
2553-2554 ผูว้า่ราชการ จงัหวดัแพร่ 
2550-2553 ผูว้า่ราชการ จงัหวดัอุบลราชธานี 
   
   
   
   
   

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 192 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

4. นายชวน ศิรินันท์พร (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรกฎหมายมหาชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง
วทิยาลยัการปกครอง 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 193 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

5. นายวฑิูรย์ กุลเจริญวริัตน์ 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ.) 

 กรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
20 ตุลาคม 2557 

57  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวศิวกรรมขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต              
สาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นที่ 52 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  
(พ.ศ. 2552) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
หลกัสูตรที่ 1 รุ่นที่ 43 สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
พลเรือน (พ.ศ. 2548) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั อธิบดี กรมธุรกิจพลงังาน              

กระทรวงพลงังาน 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ.(1) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2546-2557 กรรมการผูช้าํนาญการ

พิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการดา้นการพฒันา
ปิโตรเลียม และระบบขนส่ง
ทางท่อ และโครงการดา้น
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน  

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ 

2555-2556 ที่ปรึกษาประจาํ
คณะกรรมาธิการการป้องกนั
และบรรเทาผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาติและสาธารณภยั 

สภาผูแ้ทนราษฎร 

2546-2556 กรรมการและ
ผูช้่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการวตัถุอนัตราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 



               เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

6. นางสาวรัตนา ตรีพพิฒัน์กุล 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการทรัพยากรบุคคลและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
29 มีนาคม 2556 

65  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การบริหารจดัการ
ดา้นความมัน่คงชั้นสูง รุ่นที่ 4 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการเมือง             
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย         
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 15 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 (วพน.6)           
(พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 19 (วตท.19) (พ.ศ.2557)                  
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร         
รุ่นที่ 3) (พ.ศ.2557)  วทิยาลยัพฒันามหานคร 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช          

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั พี.โอ.ซี. ฟีนิกซ์กอลฟ์  

แอนด ์คนัทรีคลบัพทัยา จาํกดั 
และบริษทั ฟินิกซ์แลนด ์ดี
เวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ 
สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ อินเตอร์ 
เนชัน่แนล กรุ๊ป จาํกดั และ 
บริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จาํกดั 

2548-ปัจจุบนั กรรมการบริหารฝ่ายลูกคา้
สมัพนัธ์ 

บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จาํกดั 
(มหาชน) บริษทั พีโอเวอร์ซีส์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จาํกดั 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2549-2557 กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บริษทั พี บลู ลากนู เจมส์ จาํกดั 

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 195 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

6. นางสาวรัตนา ตรีพพิฒัน์กุล (ต่อ) 
 

65  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรต่างๆ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย : 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced 

Audit Committee Program (AACP 
15/2014) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP 45/2013) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP 58/2006) 

     
   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 196 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

7. นางสาวประภา ปูรณโชต ิ

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่2 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
1 กมุภาพนัธ์ 2558 

61  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต            
พฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 (วพน.6)            
(พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง 
(ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 14 (วตท.14) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม (นมธ.2) สาํนกังานศิษย์
เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 148/2554) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการดา้นการกาํกบัดูแล
กิจการที่ดีและกรรมการ
ผูจ้ดัการ  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนเอม็เอฟซี จาํกดั 
(มหาชน) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2547-2554 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

เจา้หนา้ที่บริหารผูบ้ริหารสาย
งานกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

   
   
   



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

8. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการธรรมมาภิบาลและ

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่2 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
27 มีนาคม 2555 

45  ปริญญาเอก Doctor of Business 
Administration, University of South Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

 ปริญญาโท Master of Business 
Administration (International Business), 
University of Birmingham สหราชอาณาจกัร 

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

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต                  
(เทคนิคการแพทย)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั สมาชิก สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ (สปท.) 
2551-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ  หลกัสูตรวทิยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการ บณัฑิตวทิยาลยั
การศึกษาทางอิเลคโทรนิคส์ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2550-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ อาจารยป์ระจาํ
หลกัสูตร และที่ปรึกษา
วทิยานิพนธ ์

หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการ
จดัการ บณัฑิตวทิยาลยั
การศึกษาทางอิเลคโทรนิคส์ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั  

 ไม่มี  



               เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

8. นางสาวปิยะธิดา ประดษิฐบาทุกา 
(ต่อ) 
 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์ระดบั
ผูบ้ริหาร รุ่นที่ 9  กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นที่ 18 (วตท.18) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

     
   
   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

 9. นายรัตนชัย นามวงศ์ 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ.) 

 กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
1 ตุลาคม 2558 

59  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขานิวเคลียร์เทคโนโลย ี                       
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต          
สาขาวศิวกรรมโลหการ                             
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 186/2014 ) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน และหลกัสูตรการ
เสริมสร้างสงัคมสนัติสุข สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Development Program-2 มูลนิธิพฒันา
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Masterful 
Coaching Workshop, Hay Group 

 EGAT Newly-Promoted Executive 
Orientation Program (ENOP) 

7,500 หุน้ 
(0.000517%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั รองผูว้า่การพฒันาไฟฟ้า กฟผ.(1) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2558 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
2553-2556 ผูช้่วยผูว้า่การวศิวกรรม

โรงไฟฟ้า 
กฟผ. 

2551-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรม
นิวเคลียร์ 

กฟผ. 

   



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

9. นายรัตนชัย นามวงศ์ (ต่อ) 
 

  EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program 

(EDDP) 
 EGAT's Successor Development Program 

(ESDP) 

     
   
   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

 10. นายประพนธ์ กติิจันทโรภาส 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการธรรมาภิบาลและ

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
11 เมษายน 2558 

60  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Directors 
Accreditation Program (DAP 120/2015) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารสาํหรับ
นกับริหารระดบักลาง รุ่นที่ 5 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารดา้น
พลงังานระดบัสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง
ผูน้าํที่มีวสิยัทศัน์ รุ่นที่ 43 สาํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูน้าํการ
เปลี่ยนแปลงระดบัสูง (พ.ศ.2553) กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557 รองอธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน 
2546-2557 ผูอ้าํนวยการ สาํนกัพฒันาพลงังานแสงอาทิตย์

อนุกรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เขตระบบ
โครงข่ายพลงังาน สาํนกังาน 
คณะกรรมการกาํกบักิจการ
พลงังาน 

   
   



               เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

11. นายธราพงษ์ วทิติศานต์ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
1 กมุภาพนัธ์ 2558 

59  Doctorat de I'INPT (Chemical Engineering), 
Institut Nationale Polytechnique, Toulouse 
ประเทศฝรั่งเศส 

 DEA de I'INPT (Chemical Engineering), 
Institut Nationale Polytechnique, Toulouse 
ประเทศฝรั่งเศส 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต               
(เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต                         
(เคมีวศิวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
 ประธานกรรมการ   บริษทั ซนัไทยอุตสาหกรรม    

ถุงมือยาง จาํกดั (มหาชน) 
 ศาสตราจารย ์ ภาควชิาเคมีเทคนิค                         

คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ศูนยเ์ครือข่าย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประธานหลกัสูตร
เทคโนโลยเีชื้อเพลิง 
(มหาบณัฑิต) 

ภาควชิาเคมีเทคนิค คณะ
วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 กรรมการบริหาร สถาบนัวจิยัพลงังาน จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 กรรมการบริหาร หลกัสูตรเทคโนโลยกีารจดั
การพลงังาน จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 203 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

11. นายธราพงษ์ วทิติศานต์ (ต่อ) 
 

  ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั (ต่อ) 
 หวัหนา้ศูนย ์ ศูนยเ์ชื้อเพลิงและพลงังานจาก

ชีวมวล อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2556-2557 ผูอ้าํนวยการ สถาบนัวจิยัพลงังาน จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
2553-2554 ประธาน หลกัสูตรสหสาขาปิโตรเลียม

และโพลิเมอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551-2553 หวัหนา้ภาค ภาควชิาเคมีเทคนิค คณะ
วทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

   



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

12. นายสมคัร เชาวภานันท์ 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
11 เมษายน 2558 

65  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมือง
การปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร เนติบณัฑิตยสภา 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรต่างๆ จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย : 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร How to Develop 

a Risk Management Plan (HRP 8/2015) 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Risk 

Management Program for Corporate 
Leaders (RCL 1/2015) 

 หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP 99/2008) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP 21/2008) 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP 67/2007) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
 กรรมการ เนติบณัฑิตยสภาในพระบรม

ราชูปถมัภ ์
 นายกสมาคม สมาคมนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 อาจารย ์และกรรมการ

อาํนวยการ 
สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 

 วทิยากร และอาจารย ์ สภาทนายความ และ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ที่ปรึกษากรรมการ
อาํนวยการ  

สาํนกัฝึกอบรมวชิาวา่ความ              
สภาทนายความ 

 ที่ปรึกษากฎหมายบริษทั
และสมาคมต่างๆ  

 บริษทั บูรพากอลฟ์ จาํกดั 
(มหาชน) 

 บริษทั เครื่องดื่มกระทิงแดง 
จาํกดั  

 บริษทั ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล 
อุตสาหกรรม จาํกดั 

 บริษทั สยามไวเนอรี่ เทรด
ดิ้งพลสั จาํกดั 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 205 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

12. นายสมคัร เชาวภานันท์ (ต่อ) 
 

    การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั (ต่อ) 
 ที่ปรึกษากฎหมายบริษทั

และสมาคมต่างๆ (ต่อ) 
 บริษทั สยามไวเนอรี่ จาํกดั 
 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 

 บริษทั คิง พาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี 
จาํกดั 

 บริษทั คอสมิค แมค็นมั จาํกดั 
 กลุ่มบริษทั ทอสกานา วลัเล่ 
จาํกดั และในเครือ 

 ที่ปรึกษากฎหมายสมคัรและ
เพื่อน จาํกดั 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2554-2557 สมาชิกวฒุิสภา วฒุิสภา 
2554-2557 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายการยตุิธรรมคณะกรรมาธิการ

การยตุิธรรม และการตาํรวจ 
วฒุิสภา 

2554-2557 กรรมาธิการ การยตุิธรรมและการตาํรวจ 
วฒุิสภา 

 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 206 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

13. นายสุธน บุญประสงค์ 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ.) 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
1 มกราคม 2558 

58  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 164/2012) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced 
Management Program สถาบนั Harvard 
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง            
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารงาน
ตาํรวจชั้นสูง รุ่นที่ 27 สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
ตาํรวจ 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั รองผูว้า่การระบบส่ง กฟผ.(1) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2553-2556 ผูช้่วยผูว้า่การปฎิบตัิการ

ระบบส่ง 
กฟผ. 

2553 ผูช้่วยผูว้า่การกิจการสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม 

กฟผ. 

   
   



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

13. นายสุธน บุญประสงค์ (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Masterful Coaching 
Workshop, Hay Group 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรความรู้ดา้นการตลาด
การเงินพื่อการตดัสินใจสาํหรับ     นกับริหาร
ระดบัสูง ศูนยก์ารศึกษาต่อเนื่อง  แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Coaching for 
Success 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร 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) 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 Incoming Successor Program (ISP) 

     
   
   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

13. นายสุธน บุญประสงค์ (ต่อ) 
 

  Senior Executive Development Program 
(Class 2), Foundation for International Human 
Resource Development 

 EGAT's Executive Development Program 
(EEDP) 

 EGAT Director Development Program 
(EDDP) 

     
   
   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 209 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

14. นายรัมย์ เหราบตัย์ 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ. และกรรมการที่เป็น
ผูบ้ริหาร) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
1 ตุลาคม 2556 

59  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 191/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced 
Management Program, Harvard Business 
School ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยั
การทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 (วพน.6)              
(พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Leading into the 
Future Under Strategic Inflection of Change 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

7,446 หุน้ 
(0.000514%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (2) 

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) 

บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั (3) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2557-2558 รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ. 
2556-2557 รองผูว้า่การเชื้อเพลิง กฟผ. 
2555-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ 

จาํกดั  
2554-2556 ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจ

บาํรุงรักษา 
กฟผ. 

2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บาํรุงรักษาโยธา 

กฟผ. 

2550-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บาํรุงรักษาเครื่องกล 

กฟผ. 



               เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 210 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

14. นายรัมย์ เหราบตัย์ (ต่อ) 
 

  EGAT Director Development Program 
(EDDP) 

 EGAT Newly-Promoted Executive 
Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Assistant Director Development 
Program (EADP) 

 EGAT’s Executive Development Program 
(EEDP) 
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ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

1. นายรัมย์ เหราบตัย์ 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ. และกรรมการที่เป็น
ผูบ้ริหาร) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                        
1 ตุลาคม 2556 

59  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 191/2014) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced 
Management Program, Harvard Business 
School ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยั
การทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
ดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 (วพน.6)              
(พ.ศ.2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร Leading into the Future 
Under Strategic Inflection of Change 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

7,446 หุน้ 
(0.000514%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั  
บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั  
บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั  

ประสบการณ์การทาํงาน  
2557-2558 รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ. 
2556-2557 รองผูว้า่การเชื้อเพลิง กฟผ. 
2555-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ 

จาํกดั  
2554-2556 ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจ

บาํรุงรักษา 
กฟผ. 

2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บาํรุงรักษาโยธา 

กฟผ. 

2550-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บาํรุงรักษาเครื่องกล 

กฟผ. 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

1. นายรัมย์ เหราบตัย์ (ต่อ) 
 

  EGAT Director Development Program 
(EDDP) 

 EGAT Newly-Promoted Executive 
Orientation Program (ENOP) 

 EGAT Assistant Director Development 
Program (EADP) 

 EGAT’s Executive Development Program 
(EEDP) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

2. พรีะวฒัน์ พุ่มทอง 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
พฒันาธุรกิจ 1 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มีนาคม 2557 

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

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหาร
ระดบัสูง รุ่นที่ 17 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 8 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program  (DCP 138/2010) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2553-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

วางแผนและพฒันาธุรกิจ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จาํกดั (มหาชน) 

2549-2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่-พฒันาธุรกิจ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จาํกดั (มหาชน) 

2554-2557 กรรมการและรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย              
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2553-2556 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั 

2553-2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
2549-2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
2553 ประธานกรรมการ บริษทั ยนัฮี โซล่า เพาเวอร์ 

จาํกดั 



               เอกสารแนบ 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

2. พรีะวฒัน์ พุ่มทอง (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัร Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 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 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

3. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
พฒันาธุรกิจ 2 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มีนาคม 2557 

60  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี   
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

 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) 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

7,500 
(0.000517%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2556-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

กาํกบัดูแลบริษทัในเครือ   
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จาํกดั (มหาชน) 

2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จาํกดั (มหาชน) 

2555-2556 กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

2556-2557 กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 
2556-2557 กรรมการและ

กรรมการบริหาร 
บริษทั เซาทอ์ีสท ์เอเชีย            
เอนเนอร์จี จาํกดั 

2556-2557 กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

3. นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ 
(ต่อ) 
 

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

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

  ประสบการณ์การทาํงาน  
2556-2557 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
2554-2555 ผูช้่วยผูว้า่การโครงการ

ธุรกิจเดินเครื่องและ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า          
แม่เมาะ 

กฟผ. 

2550-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษา กฟผ. 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย์ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารสินทรัพย ์

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มีนาคม 2557 

57  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

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

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program 
(พ.ศ.2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ           
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 ประกาศนียบตัร Advance Senior Executive 
Program (พ.ศ.2553) สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2556-2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ทาํหนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี       
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ทาํหนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ      
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี            
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2554-2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ทาํหนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ      
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี              
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2549-2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ทาํหนา้ที่ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี               
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

4. นายสมนึก จินดาทรัพย์ (ต่อ) 
 

  ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน (พ.ศ.2549-2550) 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
(พ.ศ.2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP 152/2011) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

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

  ประสบการณ์การทาํงาน 
 2557 ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
2554-2556 กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

2552-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ 
จาํกดั 

2552-2555 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท
ธุรกจิ 

5. นายวุฒิชัย ตันกรุานันท์ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มกราคม 2555 

49  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงัและอิเลคทรอนิคส์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Accreditation Program  (DAP 103/2013) 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

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

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

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้า

นอ้ย จาํกดั 
2556-2557 กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 
2544-2555 Deputy Chief Financial 

Officer 
บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

   



               เอกสารแนบ 

 
                               หนา้ 220 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

6. นายประยุทธ ธงสุวรรณ 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริหารองคก์ร 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1  กนัยายน 2557 

57  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์             
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2553-2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
2549-2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารองคก์ร 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2555-2557 กรรมการ บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 
2553-2558 กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั 

   

 



               เอกสารแนบ 

 
                               หนา้ 221 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

7. นางสุนี รัชตมุทธา 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มิถุนายน 2554 

57  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director 
Certification Program   (DCP 179/2013) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Senior Executive 
Program  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer         
สภาวชิาชีพบญัชี 

 ประกาศนียบตัร Modern Management 
Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 

รักษาการผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2552-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ทาํหนา้ที่ 
Chief Financial Officer
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2550-2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

   

   



               เอกสารแนบ 

 
                               หนา้ 222 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

8. นางสาวเรวด ี ศรีคงยศ 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส           
ฝ่ายวางแผนและบริหาร
การเงิน 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มกราคม 2557 

57  ปริญญาโท Master of Public and Private 
Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร Fixed Income Primer 
Program (Lehman Brothers) 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2553-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
2551-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร

สาํนกังาน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2556-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ปฏิบตัิ
หนา้ที่รองกรรมการผูจ้ดัการ
ดา้นการเงิน 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน์ 

 ผูอ้าํนวยการ     
ฝ่ายกาํกบัและวเิคราะห์บญัชี 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 กนัยายน 2558 

55  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัร นกับริหารภาษีชั้นสูงระหวา่ง

ประเทศ โรงเรียนภาษี 

4,000 หุน้ 
(0.000276%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557-2558 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี 

ทาํหนา้ที่รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารบญัชีและ
การเงิน บริษทัโซลาร์ตา้ 
จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2556-2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

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

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

   



               เอกสารแนบ 

 
                               หนา้ 224 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

9. นางสุพตัรา ทองกาญจน์ (ต่อ) 
 

    ประสบการณ์การทาํงาน 
2554-2555 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส          

ส่วนบริหารภาษี 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2553-2554 ผูจ้ดัการส่วนวเิคราะห์บญัชี
และงบประมาณ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

   
   
   
   
   



               เอกสารแนบ 

 
                               หนา้ 225 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

10. นางนิสาลกัษณ์ มุ่งพาลชล 

 ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายประมวลบญัชี 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มีนาคม 2557 

47  ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                
(การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ)          
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บญัชีบริหาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (การบญัชี) 
เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 โครงการประกาศนียบตัร CFO รุ่นที่ 13          
สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายและ

รักษาการผูจ้ดัการส่วน
ประมวลบญัชีบริษทัในเครือ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2554 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วน
ประมวลบญัชีบริษทัในเครือ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2554 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส          
ส่วนวางแผนการเงิน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2552 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ปฏิบตัิ
หนา้ที่ Director-Finance & 
Accounting 

บริษทั ไตรเอนเนอจี้ จาํกดั 

   



               เอกสารแนบ 

 
                               หนา้ 226 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

11. นางสาวจตุพร เลาหพบิูลรัตนา 

 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส รักษาการ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารภาษี 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 กนัยายน 2558 

45  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2557-2558 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส             

ส่วนวางแผนการเงิน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2555-2557 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ทาํหนา้ที่
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารบญัชีและการเงิน 
บริษทั โซลาร์ตา้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2554-2555 ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชี
และรักษาการ ผูจ้ดัการส่วน
ประมวลบญัชีบริษทัในเครือ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2553-2554 ผูจ้ดัการส่วนประมวลบญัชี
บริษทัในเครือและบริหารภาษี 
ทาํหนา้ที่รองกรรมการ
ผูจ้ดัการบริหารบญัชีและ
การเงิน บริษทั ยนัฮี โซล่า 
พาวเวอร์ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 



                 
   

                        เอกสารแนบ 
 

                  หนา้ 227 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 



               เอกสารแนบ 

 
                   หนา้ 228 

 

DD = ประธานกรรมการ   D = กรรมการ   ID = กรรมการอิสระ   CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

CBD1=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1   CBD2 = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์  CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

EVP = ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส   VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย    

MD = กรรมการผูจ้ดัการ   DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ   

A =  กรรมการตรวจสอบ   AA  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

H  =  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน   HH  =  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน   

R  =  กรรมการบริหารความเสี่ยง   RR  =  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

I =  กรรมการกลัน่กรองการลงทุน   II  =  ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน   

G = กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม GG = ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จํากดั 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /               
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1.. นายรัมย์ เหราบตัย์ 

 กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน 
กฟผ. และกรรมการที่เป็น
ผูบ้ริหาร) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 เลขานุการคณะกรรมการ 

 
ปัจจุบนัดาํรงตําแหน่ง                       
เป็นวาระที ่1 
วนัทีเ่ริ่มดาํรงตําแหน่ง                       
1 ตุลาคม 2556 

59  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 หลกัสูตรหลกัประจาํวทิยาลยัการ
ทพับก สถาบนัวชิาการทหารบกชั้นสูง 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้น
วทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 6 (วพน.6)              (พ.ศ.
2558) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 ประกาศนียบตัร Leading into the Future Under 
Strategic Inflection of Change 

 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

7,446 หุน้ 
(0.000514%) 

ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (2) 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (2) 

บริษทั ไฟฟ้า หงสา จาํกดั (3) 

บริษทั พไูฟมายนิ่ง จาํกดั (3) 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2557-2558 รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ. 
2556-2557 รองผูว้า่การเชื้อเพลิง กฟผ. 
2555-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  
2554-2556 ผูช้่วยผูว้า่การธุรกิจ

บาํรุงรักษา 
กฟผ. 

2553-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษา
โยธา 

กฟผ. 

2550-2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบาํรุงรักษา
เครื่องกล 

กฟผ. 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /               
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

1.  นายรัมย์ เหราบตัย์ (ต่อ) 
 

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

Program (ENOP) 
 EGAT Assistant Director Development Program 

(EADP) 
 EGAT’s Executive Development Program 

(EEDP) 

   
   
   
   
   
   
   



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. นางศิริพร เหลอืงนวล 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 24 เมษายน 2550  – ปัจจุบนั 

 

56 การศึกษา 

 ปริญญาโท Master of Business Administration  จาก 
Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม  
 การพัฒนาผู ้นําค ลื่นลูกใหม่ในวงราชการไทย 

สาํนกังาน ก.พ. 
  Promotional of Capital Market, Korea Stock 

Market, South Korea 
 ประกาศนียบตัร Directors Certification Program  (DCP72/2006 ) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 Financial and Accounting for Non-Financial 

Manager, The Wharton School, USA 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 

รองผูอ้าํนวยการ 
 
รักษาการที่ปรึกษาการคลงั 

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 

  2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

  2556-2557 กรรมการ บริษทั โรงแรมเอราวณั จาํกดั  (มหาชน) 

  
2554-2556 

 
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จาํกดั 
(มหาชน) 

  2554-2555 กรรมการ  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

  
2553-2554 ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหลกัทรัพย์

ของรัฐ  
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

   
     

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

2. 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 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program Update (DCPU3/2015) สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทัไทย 
 

  2551-2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัและ
ประเมินผลรัฐวสิาหกิจ  

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 

 2545-2549 กรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั (2) 

     

  
   

     

  
   

     

     

     

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

3. นายรัตนชัย นามวงศ์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 27 มกราคม 2558  – 31 
ธนัวาคม 2558 

 

59 การศึกษา 
 ปริญญาโท วศิวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมโลหะการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
การอบรม 
 Director Certification Program (DCP 186/2014)

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน            

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสนัติสุข 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Senior Executive 

Development Program-2 มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ 

 Masterful Coaching Workskop, Hay Group  
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 2556 - ปัจจุบนั รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (1) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

   
  2553 - 2556 ผูช้่วยผูว้า่การวศิวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. (1) 

  2551 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวศิวกรรมนิวเคลียร์ กฟผ. (1) 

  
2549 - 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและ

โครงการโรงไฟฟ้า 
กฟผ. (1) 

  2548 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารโครงการ กฟผ. (1) 

  2543 วศิวกรระดบั 11 ฝ่ายบริหารโครงการ กฟผ. (1) 

  
2539 - 2543 หวัหนา้กองควบคุมคุณภาพ            

ฝ่ายบริหารโครงการ 
กฟผ. (1) 

  
   

 



                                 เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 234 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

4. นายชุมพล ฐิตยารักษ์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

60 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 เกษียณอายรุาชการ  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2558 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน
 (4) 

  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 

     

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

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

 อบรมหลกัสูตรการบริหารบา้นเมืองที่ดีตาม              
หลกัธรรมาภิบาล (กพร.1) 

 ศึกษาดูงานประเทศนอร์เวย ์

     

    

     

  
   

     

  
   

  

   

  
   

  
   

     

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

5. นายอธิปัตย์ บาํรุง 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

 

58 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) 

     

     

     

     

     

     

     

  
   

     

 

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /               
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. นายธีรวทิย์ จารุวฒัน์ 
 

 กรรมการ 
 

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง 
วนัที่ 19 มีนาคม 2556 – ปัจจุบนั 

57 การศึกษา 

 ระดบัปริญญาเอกหลกัสูตรนานาชาติ                      
สาขาพฒันาการบริหาร (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                     
สาขาวศิวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
พ.ศ.2522 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2546-ปัจจุบนั ผูพ้ิพากษาสมทบ (รุ่นที่ 4,7,10) ศาลทรัพยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง

ประเทศกลาง 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2550-2551 กรรมการบริหารและรักษาการ

ผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟตแ์วร์
แห่งชาติ (องคก์รมหาชน) (SIPA) 

2549 ประธานกรรมการ  บริษทั เอซีที โมบาย จาํกดั 
2548-2549 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
2546-2547 หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเงิน  บริษทั อ.ส.ม.ท. จาํกดั (มหาชน) 

2544-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
วางแผน 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคลัไทย จาํกดั 

(มหาชน) (4) 

2543-2544 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พชัรประกนัภยั จาํกดั 

2534-2542 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอก โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2532-2533 รองผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน บริษทั เงินทุนเอกธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 
2528-2531 วศิวกรวางแผน บริษทั ยโูนแคล (ประเทศไทย) จาํกดั(4) 

2523-2527 วศิวกรเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (1) 
 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

6. 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 67/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงหลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ พ.ศ.2551 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 
Program Update (DCPU4/2015) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Chartered Director Class 
(CDC10/2015) 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

    

     

  

   

  
   

  
   

  
   

     

 



                                 เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 239 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /             
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

7. นายสหรัฐ บุญโพธิภักด ี
 

 กรรมการ 
 

 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 27 มกราคม 2558  – 31 
ธนัวาคม 2558 

 

57 การศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรม 

 ประกาศ นียบัตร  หลัก สูตรแนว คิด
พื้นฐานเกี่ยวกบัการจดัการความขดัแยง้
ด้านนโยบายสาธารณะ โดยสันติวิธี 
สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2554               

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program  ( DCP204/2015) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
 

 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั รองผูว้า่การกิจการสงัคม 
 ทาํหนา้ที่โฆษก กฟผ. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (1) 
 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2556-2557 วิศวกรระดับ  1 3  รองผู ้ว่ า การพัฒนา ธุร กิจ 

ปฏิบัติงานที่  บริษัท  กฟผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล 
กฟผ. (1) 

  
 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร  

  
2555-2556 วิศวกรระดับ  1 2  รองผู ้ว่ าการพัฒนา ธุร กิจ 

ปฏิบัติงานที่บริษัท  กฟผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล 
จาํกดั ในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2 

กฟผ. (1) 

  2554-2555 ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์  กฟผ. (1) 

  
2553-2554 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ กฟผ. (1) 

  
2553 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายวางแผนและพฒันา

โครงการ 
กฟผ. (1) 

  2549-2553 วิศวกรระดบั 11 กฟผ. (1) 

  

   



                                 เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 240 

 

 ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /             
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

8.นายธงรบ ด่านอาํไพ 
 
 

 กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 29 มีนาคม 2558- ปัจจุบนั 

 

56 การศึกษา 

 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิตไทย (นบท. รุ่นที่ 33) 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
การอบรม 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ 57) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program            

(DCP 193/2014 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

  ประกาศนียบัตรชั้ นสูง หลักสูตรการค้า และการพาณิชย ์
(TEPCOT รุ่นที่ 5) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ประกาศนียบตัร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ระงบั ขอ้พิพาทและ
แกไ้ขวกิฤตการณ์ รุ่นที่ 1 สาํนกังานอนุญาโตตุลาการ 

  ประกาศนียบตัรนกัปกครอง  (รุ่นที่ 1)  เนติบณัฑิตยสภา 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครอง ใน

ระบอบประชาธิปไตย สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ (ปปร. รุ่นที่ 10) 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูง เศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ (ปศส. รุ่นที่3) 

  ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ และ
กฎหมายมหาชน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ (ปรม. รุ่นที่ 9)

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

 ปัจจุบนั ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2557-2558 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซิ่ง จาํกดั  (มหาชน) 

  
2556 กรรมการ รักษาการผูจ้ดัการ และ

ประธานกรรมการบริหาร 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  
2544-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ ไทย ลีเกิล คอร์ปปอเรชัน่ จาํกดั 

  
2535-2556 ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จดัการ 
บริษทั เอม็ไทย คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอริ่ง จาํกดั 

  
   

  
   

     

     

  

   

 



                                 เอกสารแนบ 

 
 (1) ผูถ้ือหุน้รายใหญ่    (2) บริษทัยอ่ย   (3) บริษทัร่วมคา้   (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน           หนา้ 241 

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นายสมนึก จินดาทรัพย์ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารสินทรัพย ์

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
1 มีนาคม 2557 

57  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขา
วศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

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

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program (พ.ศ.
2546) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

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

 ประกาศนียบตัร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั 
และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหนา้  227 
ประสบการณ์การทาํงาน  
2556-2557  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ

หนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ
หนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ             
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2554-2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ
หนา้ที่ กรรมการผูจ้ดัการ            
บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2549-2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทาํ
หนา้ที่ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

 



                                 เอกสารแนบ 

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

 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

9. นายสมนึก จินดาทรัพย์ (ต่อ) 
 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (พ.ศ.
2551) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 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) 

ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 
 2557 ประธานกรรมการ บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 
2554-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จาํกดั 
2552-2556 กรรมการ บริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 
2552-2555 กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จาํกดั 
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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 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 14  วปอ. 
 
 

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 
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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) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /              
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

12.นายพรชัย  จํานงค์เดช 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส       
ฝ่ายบริหารและการเงิน                
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่1  มีนาคม 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 
 ประกาศนียบัตร Modern Management 

Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  - ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  2558 -  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน       
 

บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  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) 

  

 ประกาศนียบตัร Modern Management Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 SENIOR EXECUTIVE PROGRAM  SASIN 
  

 - 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 

13.นายคงคา  คูณพนัธ์ 
 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตร
เอนเนอจี้ 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
วนัที่ 1 สิงหาคม 2557-ปัจจุบนั 
 

 

43  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้ากาํลงั)
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาคกระ
บงั 

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ไฟฟ้า
กาํลงั) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาคกระบงั 
 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ อืน่ๆ ในปัจจุบนั 

  -ไม่มี  

  ประสบการณ์การทาํงาน 

  
2557  ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอน

เนอจี้ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
2555  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่าย อาวโุส 

 ฝ่ายวางแผนการผลิต 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2553  โอนยา้ยไปRH, ผูจ้ดัส่วนอาวโุส 

ปฏิบตัิงานที่โรงไฟฟ้านํ้างึม 2 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 
(มหาชน) 

  
2550  ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมการผลิตและ

ประสิทธิภาพ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

  
 2549 รักษาการ ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรม

การผลิตและประสิทธิภาพ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 

     
2548 
 

พนกังานวางแผนการผลิตและ
บาํรุงรักษา 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
 

  
 

  

2543 
 
2542 

พนกังานวศิวกรรมการผลิตและ 
ประสิทธิภาพ 
วศิวกรแผนกประสิทธิภาพ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมในบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
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DD = ประธานกรรมการ   D = กรรมการ   ID = กรรมการอิสระ   CEO = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

CBD1=รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1   CBD2 = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 CAM = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์  CFO = รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

EVP = ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ SVP = ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส   VP = ผูอ้าํนวยการฝ่าย    

MD = กรรมการผูจ้ดัการ   DMD = รองกรรมการผูจ้ดัการ   

A =  กรรมการตรวจสอบ   AA  =  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

H  =  กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน   HH  =  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาํหนดค่าตอบแทน   

R  =  กรรมการบริหารความเสี่ยง   RR  =  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

I =  กรรมการกลัน่กรองการลงทุน   II  =  ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน   

G = กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม GG = ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม  
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

1. นางฉัตรสุรี ธรรมกุลกระจ่าง 

 ผูอ้าํนวยการ                          
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
วนัที่ 1 ตุลาคม 2558 

49  ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาบญัชี 
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร Pre Certified Internal Auditor 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประกาศนียบตัร โครงการพฒันาผูบ้ริหาร 
(Mini MBA) รุ่นที่ 64 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร Chief Financial Officer 
สภาวชิาชีพบญัชี 

ไม่มี ไม่มี ประสบการณ์การทาํงาน 
2557 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2557 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ทาํ
หนา้ที่ Director Finance & 
Accounting บริษทั ไตร เอน
เนอจี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2554-2556 ผูจ้ดัการส่วน ทาํหนา้ที่ 
Director Finance & 
Accounting บริษทั ไตรเอน
เนอจี้ จาํกดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2552-2554 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

2. นายนวพล ดษิเสถียร 

 เลขานุการบริษทั 
 
วนัทีไ่ด้รับตําแหน่ง 
วนัที่ 28 กรกฎาคม 2557 

45  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิตกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัโกลเดน้เกท 
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัร Senior Executive Program 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ไม่มี ไม่มี การดาํรงตําแหน่ง อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั RATCH China Power Limited 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ 

 
บริษทั อาร์ไอซีไอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล อินเวสต์
เมนต ์จาํกดั 

2554-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่าย
กฎหมาย 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           
โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

2554-ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บริษทั สงขลาไบโอแมส จาํกดั 
และบริษทั สงขลาไบโอฟเูอล 
จาํกดั 

2553-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์ เนชัน่แนล 
(มอริชเชียส) คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั และบริษทั อาร์เอช 
อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหน่ง /                
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม สัดส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / 
ประเภทธุรกจิ 

2. นายนวพล ดษิเสถียร (ต่อ) 
 

    การดาํรงตําแหน่ง อืน่ๆ ในปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์เนชัน่แนล                    
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

ประสบการณ์การทาํงาน  
2549-2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี           

โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 เกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ  

-ไม่มี- 

 


