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  หนา้ 1 

 

ส่วนที ่1  

การประกอบธุรกจิ 

 

วสิยัทศัน์  

เป็นบริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พนัธกิจ  

M1 สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุน้โดยเนน้การสร้างผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง 

M2 มุ่งเนน้การสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

M3 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน และปฏิบติัตามกฎระเบียบ                  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

M4 สร้างการตระหนกัรู้และความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองของพนกังาน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
แข่งขนัทางธุรกิจในอนาคต 

M5 สนบัสนุนความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศไทย 

M6 แสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจใหก้บัผูถื้อหุน้ 

เป้าหมาย ปี 2568 

G1 แสวงหาการลงทุน เพื่อรักษาก าลงัการผลิต 10,000  เมกะวตัต ์ เพื่อชดเชยก าลงัการผลิตท่ีครบสญัญา หรือ เพ่ิมมูลค่า
กิจการเป็ น 200,000 ลา้นบาท 

G2 ขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็ นห่ วงโซ่ ธุรกิจและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพื่อให ้เกิดประโยชน์ สูงสุด 

G3 สร้ างรายได ้จากการลงทุนในต่ างประเทศไม่นอ้ยกวา่ร้ อยละ 50 ของรายไดร้วมของบริษทั 

G4 เพ่ิมก าลงัการผลิตในธุรกิจพลงังานทดแทนไม่ นอ้ยกวา่ร้ อยละ 25 ของก าลงัผลิตรวมของบริษทั 

G5 เป็นองค ์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ  

S1  บริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิมใหไ้ดเ้ตม็ประสิทธิภาพและบริหารโครงการระหว ่างการพฒันาให ้เป็ นตามเป้ าหมายและ
งบประมาณ 

S2 มุ่งเนน้พฒันาโครงการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในตลาดท่ีมีธุรกิจอยูแ่ลว้ 

S3  แสวงหาพนัธมิตรเพื่อขยายการลงทุนโครงการดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในตลาดใหม่ 

S4 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจอ่ืนๆ 

S5 เสริมสร้างขีดความสามารถภายในองคก์ร 
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ค่านิยมองคก์ร  

  POWER OF PROFESSIONAL แสดงทกัษะและความสามารถเตม็ท่ีอยา่งเป็นมืออาชีพดว้ยความเป็นเลิศ และยึด
มัน่ในความถูกตอ้งและธรรมาภิบาล   

  POWER OF INNOVATION วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน   และกลา้คิด กลา้ท า และพฒันาต่อยอดเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา่ 

  POWER OF TEAMWORK แสดงตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามบทบาทหน้าท่ีในการท างานร่วมกนักบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  

ปี 2563 นบัเป็นปีท่ีบริษทัตอ้งเผชิญความทา้ทายหลายดา้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบทั้งดา้นความปลอดภยัต่อสุขอนามยั และเศรษฐกิจไปทัว่โลก ซ่ึงถือ
เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางติดต่อธุรกิจของบริษทั นอกเหนือจากท่ีบริษทัตอ้ง
เผชิญกบัแนวโนม้ของผลประกอบการท่ีเร่ิมลดลงอยา่งมีนยัส าคญัในระยะเวลา 5 ปี นบัจากน้ี เน่ืองจากการทยอยหมดอายุ
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี อยา่งไรก็ตามบริษทัไดพ้ยายามเร่งพิจารณาแนวทางขยายการลงทุนในโครงการท่ี
สามารถรับรู้รายไดท้นัทีทั้งในประเทศและต่างประเทศใหม้ากยิง่ข้ึน ควบคู่ไปกบัความพยายามปรับเพ่ิมแนวทางการบริหาร
จดัการและการด าเนินธุรกิจภายใตแ้ผนการบริหารจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษทัให้สอดรับกบัสภาวการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ท าให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงกั และลดผลกระทบให้ไดม้ากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะเพ่ิมพูน และชดเชยรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนส่วนท่ีขาดหายไปจากการทยอยหมดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าให้มากท่ีสุด คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูป้ฏิบติังานของบริษทั จึงใชค้วามพยายามอย่างแรงกลา้ในการผนึกก าลงัผลกัดนัการด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเท
อยา่งเตม็ศกัยภาพและก าลงัความสามารถในการสานต่อเจตนารมณ์ในการพฒันาและกา้วเดินไปใหถึ้งเป้าหมาย “เป็นบริษทั
ชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีใหค้วามส าคญักบัการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ภายใตก้ล
ยทุธ์การด าเนินธุรกิจท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อกิจการ โดยมุ่งเนน้การพฒันาและแสวงหาพนัธมิตร เพ่ือขยายการลงทุนทั้งดา้น
พลงังาน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย ควบคู่ไปกบัการบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่ห้
สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และการก ากบัดูแลงานท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างให้บรรลุผลส าเร็จในทุกมิติทั้งดา้น
เวลา คุณภาพ และตน้ทุนโครงการท่ีคุม้ค่า เพ่ือสร้างการเติบโตและผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็น
ธรรมและยัง่ยืน โดยยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกบั
สงัคมและชุมชนในลกัษณะเพื่อนบา้นท่ีดี เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบติัตามมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุก
รูปแบบ พร้อมกบัเร่งสร้างความเขม้แข็งและเพ่ิมขีดความสามารถสู่การเป็นองคก์รสมรรถนะสูง และส่งเสริมการพฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา บริษทัจึงมีความเช่ือมัน่อยา่งยิ่งวา่ จะเป็นรากฐานและพลงัท่ีแข็งแกร่งท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
องคก์รใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีสูงมากยิง่ข้ึน และพร้อมท่ีจะเติบโตตามทิศทางธุรกิจอยา่งเท่าทนัท่ามกลางการแข่งขนั
ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ภายใตส้ภาวะวิกฤตต่างๆ ท่ีก าลงัเผชิญอยู่ในขณะน้ี ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ความผนัผวนดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และภยัคุกคามจากไซเบอร์ท่ีมาพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่ิงส าคญัท่ีบริษทัตอ้งค านึงถึง ตระหนกั ให้ความส าคญัและมีความรับผิดชอบอยู่เสมอในการประกอบธุรกิจคือ
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ประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาติโดยภาพรวม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความมัน่คงดา้นพลงังาน ควบคู่ไปกบัความปลอดภยั
ดา้นสารสนเทศ และการยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกติกาสากลใหม้ากยิง่ข้ึน 

บริษทัเร่งเดินหนา้แสวงหาธุรกิจต่างๆ ตามกลยทุธ์ของบริษทั โดยเฉพาะธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษทั ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน 8,174.00 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าท่ี
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 6,599.89 เมกะวตัต์ และโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและพฒันาอีก 1,574.11 เมกะวตัต์ซ่ึงใน
จ านวนน้ี เป็นก าลงัการผลิตท่ีเขา้ลงทุนและเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ิมเติมในปี 2563 จ านวน 160.70 เมกะวตัต์จากการเขา้
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Longในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการถือหุ้นทางออ้มผ่าน An Binh 
Energy and Infrastructure Fund กองทุนเวยีดนามท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานและโครงสร้างพ้ืนฐานในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และจากโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จงัหวดัปทุมธานี ท่ีก่อสร้างแลว้
เสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ิมเติม นอกจากน้ี ยงัมีการเขา้ลงทุนพฒันาโครงการท่ีจะทยอยเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 
2564 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin และ Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ปี 
2565 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เน็กส์ซิฟ ราช เอน็เนอร์จี ระยอง จงัหวดัระยอง โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็ราชโคเจนเนอเรชัน่(ส่วนขยาย) จงัหวดัปทุมธานี และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ Fangchenggang II 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2566 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จงัหวดันครราชสีมา และ         
ปี 2567-2568 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จงัหวดัราชบุรี 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีพลิกผนัอย่างรวดเร็วทั้งดา้นเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และความคาดหวงัท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั และ New Normal บริษทัจึงไดข้ยายโอกาสในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากิจการจาก
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ไปสู่การลงทุน ในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานธุรกิจเก่ียวเน่ือง และธุรกิจอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน โดยปัจจุบนัมี
การลงทุนท่ีเร่ิมให้บริการเชิงพาณิชยแ์ละรับรู้รายไดแ้ลว้ ได้แก่ โครงข่ายสายใยแกว้น าแสง และโครงการท่ีมีก าหนด
ใหบ้ริการเชิงพาณิชยแ์ละเร่ิมรับรู้รายได ้ในปี 2564 ไดแ้ก่ การเขา้ลงทุนในธุรกิจให้บริการเช้ือเพลิงการบิน โดยการเขา้ซ้ือ
หุ้นสามญับริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BAFS”) จากบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
สดัส่วนร้อยละ 15.53 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของ BAFS ส่งผลให้บริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทัดงักล่าว และโครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย และปี 2565 ไดแ้ก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง) และโครงการผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิง   
ชีวมวลอดัแท่ง (Wood Pellet) ใน สปป.ลาว เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมอีกหลายโครงการ ทั้ง
โครงการในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามทิศทางกลยทุธ์ และเป้าหมายการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนต่อไป อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน กวางจิ 1 โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และหมายเลข 81 สายบาง
ใหญ่-กาญจนบุรี เป็นตน้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานทางการเงินปี 2563 บริษทัมีก าไรอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ โดยบริษทั และบริษทั
ยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 39,521.99 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับปีเป็นจ านวน 6,286.68 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่าปีท่ีผ่านมา คิด
เป็นร้อยละ 5.42 ส่วนสถานะทางการเงินของบริษทัยงัคงมีความแขง็แกร่ง ดงัจะเห็นไดจ้ากการไดรั้บการประกาศคงอนัดบั
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เครดิตความน่าเช่ือถือของบริษทัท่ีระดบั AAA, Baa1 และ BBB+ โดย TRIS Rating, Moody’s Investors Service และ S&P 
Global Ratings ตามล าดบั โดยท่ี TRIS Rating และ Moody’s Investors Service แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ 
“คงท่ี” ส่วน S&P Global Ratings แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Negative” นอกจากน้ีบริษทัยงัไดรั้บรางวลั “Deal of the Year” 
และรางวลั “Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาคเอกชน” จากงาน Best Bond Award 2020 
รวมทั้ง ไดรั้บรางวลั “Best Local Currency Green Bond” ระดบัภูมิภาค จากการระดมทุนโดยการออกหุ้นกูเ้พ่ืออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มคร้ังแรกของบริษทั จากงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 อีกดว้ย 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัมีการทบทวนและพฒันาการบริหารจดัการดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
เพ่ือยกระดบัสู่มาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ือง โดยในทุกกระบวนการของการท างานไดค้  านึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยืน ก ากบัดูแลให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส ไม่ทุจริตและคอร์รัปชัน่มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรยึดมัน่เป็น
วฒันธรรมองคก์รอย่างต่อเน่ืองเสมอมาจนเป็นท่ีประจกัษ์จากการไดรั้บการประกาศเกียรติคุณและรางวลัต่างๆ ดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

การประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกัน 6 ปี การประเมินผลจากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนท่ีระดับ “ดีเลิศ” 
ต่อเน่ือง 13 ปีการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเต็มร้อยละ 100 อยา่งต่อเน่ือง รางวลั Best 
Innovative Company Awards รางวลั Sustainability Disclosure Award 2020 และไดรั้บการคดัเลือกและประกาศให้อยูใ่น 
“รายช่ือหุ้นย ัง่ยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 จากงาน SET Awards 2020 
นอกจากน้ี อาคาร RATCH GROUP ยงัไดรั้บรางวลั ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 จากวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบักลุ่มสมาพนัธ์วศิวกรอาเซียน 

การดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีบริษทัใหค้วามส าคญั และมุ่งมัน่ด าเนินการอยา่งจริงจงั
และต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจ ผา่นโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติและการมีส่วนร่วมในการแกห้รือบรรเทา
ปัญหา และส่งเสริมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มในมิติต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชน โครงการพลงังานชุมชน 
โครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โครงการ@CareLine เครือข่ายปันสุข กิจกรรมพนักงานจิตอาสาและโครงการ
การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพในสปป.ลาวเป็นต้น โครงการเหล่า น้ีมี เ ป้าหมายเ พ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพลงังาน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชน เพ่ือ
รักษาแหล่งกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
และการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชน และสังคมผูสู้งอาย ุรวมถึงการปลูกฝัง
ใหพ้นกังานมีจิตส านึกการแบ่งปัน และการท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
และเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

 

 

 

 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 5 

 

1.1 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปี    

บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและยดึมัน่แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการสร้าง
การเติบโตขององคก์ร ควบคู่ไปกบัการดูแลและรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2563 ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในหลายมิติ
เป็นวงกวา้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การปรับปรุงแผนการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนกบับริษทัใหน้อ้ยท่ีสุด และยงัคงสอดรับกบัวสิยัทศันท่ี์มุ่งหมายขยายการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปสู่ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและยกระดบัองคก์รเป็น “บริษทัชั้นน าดา้นพลงังานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเนน้การ
สร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2563 ตาม
ประเภทธุรกิจได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั โดยมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า
ท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา โดยมีผลการด าเนินงานและพฒันา 
การท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเคร่ืองเชิงพาณชิย์แล้ว 

➢ โรงไฟฟ้าในประเทศ แบ่งตามประเภทเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ 

● โรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกั 

(1) โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPs) 

- โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปริมาณ 12,643.67 ลา้นหน่วย มีความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) 

ร้อยละ 93.82 เสถียรภาพการเดินเคร่ือง (CAH Index) 1.0410 เท่า ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Ratio) 1.0060 เท่า 
และสามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ามมาตรฐาน (OHSAS 18001:2007 และ 
ISO 14001:2015) โดยในปี 2563 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ไดรั้บมอบโล่ยกยอ่ง “องคก์รธุรกิจคุณธรรมตน้แบบ 
ประจ าปี 2563 จากงาน “Moral Business Forum 2020” โดยศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)” ท่ีมอบใหแ้ก่หน่วยงานท่ีมีการ
บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองคก์รธุรกิจคุณธรรมตอบสนองต่อแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและได ้
รับรางวลัสถานประกอบการท่ีส่งเสริมใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ประจ าปี 2563 (CSR-DIW 
Continuous 2020) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 

- โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้ ในปี 2562-2563 ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ในปริมาณ 0 ลา้นหน่วย มี
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) ร้อยละ 99.43 และสามารถบริหารจดัการทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ามมาตรฐานการรับรอง OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 โรงไฟฟ้าไตร      
เอนเนอจ้ีไดรั้บการสัง่การให ้ Reserved Shutdown จนครบชัว่โมงเดินเคร่ืองตามสญัญาในปี 2562-2563 ปัจจุบนั ส้ินสุด
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและปลดออกจากระบบอยา่งถาวรตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

- โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. ในปริมาณ 2,974.50 ลา้นหน่วย มีความพร้อมจ่าย 
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เทียบเท่า (EAF) ร้อยละ 89.81 ค่าดชันีแสดงเสถียรภาพการเดินเคร่ือง (CAH Index) เท่ากบั 1.0000 เท่า และอตัราส่วน
ประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง (Fuel Ratio) เท่ากบั 1.0278 เท่า นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าไดด้ าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลโดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์มีส่วนอนุรักษพ์ลงังานภายใน
โรงไฟฟ้าดว้ยการเปล่ียนโคมไฟแสงสวา่งในพ้ืนท่ีบริเวณ Heat Recovery Steam Generator ของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม ชุดท่ี 2 เป็นหลอดไฟ LED และเน่ืองจากในปี 2563 โรงไฟฟ้ามีชัว่โมงการเดินเคร่ืองจ่ายไฟต ่าจึงไดมี้มาตรการอนุรักษ์
พลงังานเพ่ิมเติมในช่วงท่ีมีการหยดุเดินเคร่ือง ซ่ึงสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดร้วม 1,135,111 หน่วยต่อปี ดา้นความ
ปลอดภยัไดน้ าระบบบริหารจดัการ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS/TIS 18001) เขา้ใชง้าน และไดรั้บการรับรอง
เม่ือเดือนมกราคม 2555 จนถึงปัจจุบนั 

ปี 2563 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ด าเนินการเปล่ียนมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 ไปเป็นมาตรฐาน ISO 
45001:2018 เพื่อยกระดบังานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้ป็นวฒันธรรมความ
ปลอดภยัในองคก์ร โดยยงัคงก าหนดหวัขอ้เพ่ือรณรงคภ์ายใตช่ื้อ “RPCL 5 Safety Mind” ประกอบดว้ย 

1.ประเมินความเส่ียง: ก่อนท างานทุกคร้ังตอ้งท าการประเมินความเส่ียง พร้อมมาตรการดา้นความ
ปลอดภยั   

2. ส ารวจความปลอดภยัดว้ยตนเอง: Safety Self  Check เป็นการส ารวจความพร้อมของตนเองและทีมงาน 
ก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง 

3. การปฏิเสธงาน: Stop Work ทุกคนสามารถปฏิเสธงาน หากเห็นวา่งานท่ีท าไม่ปลอดภยั และตอ้งท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดม้าตรฐานก่อน แลว้จึงท างานต่อได ้

4. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล: PPE ใหพิ้จารณาสวมใส่ใหเ้หมาะสมตามลกัษณะงาน
และPPE ท่ีน ามาตอ้งไดม้าตรฐาน และมีสภาพพร้อมใชง้าน 

5. ความปลอดภยันอกงาน: ใหท้ าการตรวจสอบสภาพยานพาหนะใหมี้ความพร้อมใชง้าน ปฏิบติัตามกฎ
จราจรและมีมารยาทในการใชร้ถใชถ้นน 

นอกจากน้ี ไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงงานสีขาวร่วมกบัจงัหวดัราชบุรี และไดรั้บเกียรติบตัรและใบรับรอง
มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 จากส านกังานสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดัราชบุรี ดา้นการดูแลสุขภาพของพนกังานมีการรณรงคก์ารเลิกสูบบุหร่ีและมีผูส้ามารถเลิกบุหร่ีได้
ส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ท าใหไ้ดรั้บรางวลัเป็นหน่วยงานตน้แบบปลอดบุหร่ี ประจ าปี 2563 จากส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

(2) โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 

- โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด์  ปี 2563 จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นจ านวน 1,234.05 
ลา้นหน่วย โดยมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) เท่ากบัร้อยละ 95.94 และอตัราการใชค้วามร้อนต่อหน่วยการผลิต (Heat 
Rate) เท่ากบั 7,855.33 บีทียตู่อหน่วย ในภาพรวม ปี 2563 บริษทัมีผลประกอบการอยูใ่นเกณฑดี์ ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็ราชบุรีเวอลดมี์การปฏิบติังานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยัและมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ อยา่งเคร่งครัด ในปี 2563 ไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. รางวลั “สถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยั ระดบัประเทศ” 2563 จากกระทรวงแรงงาน 
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2. รางวลั “ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม (ธงขาวดาวเขียว)” ประจ าปี 2563 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

3. รางวลั “กิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตจุากการท างานใหเ้ป็นศูนย ์ (Zero Accident)” ประจ าปี 
2563 เกียรติคุณระดบัทองแดง ปีท่ี 2 จากสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(องคก์ารมหาชน) กระทรวงแรงงาน 

4. รางวลั “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
(CSR Beginner and CSR-DIW)” ประจ าปี 2563 

- โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ เบิกไพรโคเจนเนอเรช่ัน เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เม่ือวนัท่ี                 
1 มิถุนายน 2562 โดยในปี 2563 จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นจ านวน 635.22 ลา้นหน่วย โดยมีคา่ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า 
(EAF) เท่ากบัร้อยละ 97.83 และอตัราการใชค้วามร้อนต่อหน่วย การผลิต (Heat Rate) เท่ากบั 7,525.49 บีทียตู่อหน่วย มีผล
ประกอบการอยูใ่นเกณฑดี์ ประกอบกบัปี 2563 โรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ไดป้ฏิบติังานตาม
มาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั และ มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

- โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็นวนคร (ส่วนเดมิและส่วนขยาย) ด าเนินการก่อสร้างส่วนขยายแลว้เสร็จ 
และเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และ Industrial User ภายในเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปี 2563 จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เป็นจ านวน 631.66 ลา้นหน่วย โดยมีค่าความพร้อมจ่าย
เทียบเท่า (EAF) เท่ากบัร้อยละ 97.88 และอตัราการใชค้วามร้อนตอ่หน่วย การผลิต (Heat Rate) เท่ากบั 7,885.61 บีทียตู่อ
หน่วย ปฏิบติังาน ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

- โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ราชโคเจนเนอเรช่ัน มีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) เท่ากบัร้อยละ 
96.60 และอตัราการใชค้วามร้อนต่อหน่วยการผลิต (Heat Rate) เท่ากบั 7,907.13 บีทียตู่อหน่วย ปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
ระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภยั และมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

●  โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

(1) พลงังานแสงอาทติย์ 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โคราช 3 สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
โดยมีค่าพลงังานท่ีผลิตได ้ (Energy yield) 11,300.48 MWh ค่าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 77.14
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.99 และตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 21.97 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โคราช 4 สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
โดยมีค่าพลงังานท่ีผลิตได ้ (Energy yield) 10,819.92 MWh ค่าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 76.05
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.99 และตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 20.80 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โคราช 7 สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
โดยมีค่าพลงังานท่ีผลิตได ้ (Energy yield) 11,338.08 MWh ค่าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 77.42
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.99 และตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 21.70 

- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์โซลาร์ต้า สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
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โดยมีค่าพลงังานท่ีผลิตได ้ (Energy yield) 66.13 ลา้นหน่วยค่าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 78.50
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.48 และตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 21.75 

(2) พลงังานลม 

- โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีค่า
พลงังานท่ีผลิตได ้ (Energy yield) 142,935 MWh ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 98.04 และตวัประกอบ
ก าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 18.10 

- โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 สามารถบริหารจดัการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าโดยมีค่า
พลงังานท่ีผลิตได ้ (Energy yield) 171,292 MWh ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 98.07 และตวัประกอบ
ก าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 21.69 

(3) พลงังานชีวมวล 

- โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอ แมส ปี 2563 ปริมาณการขายกระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ 75.62 ลา้นหน่วย
ดชันีสมรรถนะโรงไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor: EAF) มีค่าร้อยละ 94.68 โรงไฟฟ้าไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 โครงการ Carbon Credits (CDM Programme of 
Activities) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพใชพ้ลงังานในระบบความร้อนกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 
3 สิงหาคม 2561 และโรงไฟฟ้าไดรั้บการรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(มยส.) จากจงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 

➢ โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

● สปป.ลาว 

- โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ผลก าไรสุทธิก่อนรับรู้อตัราแลกเปล่ียน (Net Profit Before Exchange 
Rate) สูงกวา่แผนประมาณการร้อยละ 2 จากการบนัทึกบญัชีการไดรั้บค่าชดเชยจากการเคลมประกนัภยัในเบ้ืองตน้ของ
เหตุการณ์แผน่ดินไหวและเหตุการณ์ฟ้าผา่ท่ีท าใหเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์เกิดความเสียหาย ทั้งน้ีไดมี้การจดัท าแผนงาน
ส าหรับการขอขยายพ้ืนท่ีสมัปทานเพ่ิมเติมในส่วนของพ้ืนท่ีท้ิงดิน เน่ืองจากปัญหาความปลอดภยัจากการเคล่ือนตวัของชั้น
ดิน 

-โรงไฟฟ้าพลงัน า้เซเปียน–เซน า้น้อย จากปริมาณน ้ าเขา้นอ้ย ท าใหร้ะดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าต ่ากวา่คาด การณ์
ไว ้ส่งผลใหก้ารด าเนินงานทั้งปริมาณการผลิตและก าไรสุทธิก่อนรับรู้อตัราแลกเปล่ียน (Net Profit Before Exchange Rate) 
ประจ าปี 2563 ต ่ากวา่ท่ีประมาณการร้อยละ 50.16 

- โรงไฟฟ้าพลงัน า้- น า้งมึ 2 มีก าไรสุทธิก่อนรับรู้อตัราแลกเปล่ียน (Net Profit Before Exchange Rate) ต ่า
กวา่เป้าหมายร้อยละ 136.59 เน่ืองจากปริมาณน ้ าเขา้นอ้ย ท าใหร้ะดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ าต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ทั้งน้ี โครงการ
ไดแ้จง้ กฟผ. ตั้งแตป่ลายปี 2562 ขอใชสิ้ทธิ Drought Year เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในอ่างส าหรับการผลิตไฟฟ้า โดย
ปราศจากบทปรับ Monthly and Annual Minimum Guarantee นอกจากน้ี โครงการไดอ้อกหุน้กูจ้  านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท 
เพื่อช าระหน้ีคืนหุน้กูเ้ดิมในเดือนกนัยายน 2563 เพ่ือเสริมสภาพคล่องและบริหารตน้ทุนทางการเงิน 



          สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
  หนา้ 9 

 

●  เครือรัฐออสเตรเลีย 

- บริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั ปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้จ านวน 8 
แห่งประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงังานลม 4 แห่ง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอีก 3 แห่ง ซ่ึงบริษทัยงัรักษาการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพ่ิมในกลุ่มธุรกิจ
พลงังานทดแทน ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยผลด าเนินงานในปี 2563 มีก าไรก่อนหกัค่าเส่ือมดอกเบ้ียภาษี (EBITDA) และ
ก าไรสุทธิเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ้

●  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- โรงไฟฟ้าพลงัน า้ อาซาฮาน-1 ผลก าไรสุทธิอยูท่ี่ 26.09 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต ่ากวา่แผนประมาณการ
เลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 5.15 เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่แผนประมาณการร้อยละ 6.95 จากผลกระทบของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง 

●  สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

- โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (RHIS) บริษทัยอ่ย
ทางออ้มของบริษทั และ Geleximco Group Joint Stock Company ไดเ้ขา้ลงทุนในกองทุน An Binh Energy and 
Infrastructure Fund (ABEIF) ในสดัส่วนร้อยละ 49 และ 51 ตามล าดบั คิดเป็นมูลค่าการลงทุนของบริษทั ประมาณ 2,500 
ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 กองทุน ABEIF ไดล้งทุนคร้ังแรกในภาคการผลิตไฟฟ้า โดยเขา้ถือหุน้
ทางออ้มในโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสดัส่วนร้อยละ 45 ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long เปิดใหบ้ริการ
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 
25 ปี 

2) โรงไฟฟ้าทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 

➢ โรงไฟฟ้าในประเทศ 

● โรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกั 

(1) ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPs) 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั และ บริษทั หินกอง
เพาเวอร์ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 1,204 ลา้นบาท โดยช าระทุนจดทะเบียนแลว้จ านวน 305.2 ลา้นบาท 
เม่ือเดือนเมษายน 2563 ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 โครงการไดรั้บอนุมติัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ทั้งส่วนโรงไฟฟ้าและท่อก๊าซธรรมชาติ จากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั ไดล้งนามสญัญาจา้งออกแบบวศิวกรรม
จดัหาและก่อสร้าง (EPC Contract) กบักลุ่มบริษทั Mitsubishi Power และสญัญาบริการซ่อมบ ารุงและจดัหาอะไหล่ระยะ
ยาว (Long Term Service Agreement: LTSA) กบักลุ่มบริษทัเอม็เอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต ์(ประเทศไทย) จ ากดั ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งด าเนินการจดัหาแหล่งเงินกูแ้ละยืน่ใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดยคาดวา่จะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์
ในปี 2567 และปี 2568 ตามแผน 
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(2) กลุ่มผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 

- โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ เน็กส์ซิฟ ราช เอน็เนอร์จี ระยอง เร่ิมงานก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563
คาดวา่จะใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 24 เดือน ก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2565 โดยโครงการไดรั้บความเห็นชอบใน
การผลิตจาก กฟผ. และได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ.เรียบร้อยแลว้ ปัจจุบันความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและสถานีขนส่งไฟฟ้าแลว้เสร็จ ร้อยละ 22 

- โครงการโรงไฟฟ้า อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ ไดด้ าเนินการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและ
พฒันาโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบโคเจนเนอเรชัน่ โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกคา้อุตสาหกรรม (Industrial Users: IUs) ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวดั
นครราชสีมา (นวนครโคราช) ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ศึกษาและวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง การออกแบบ
โรงไฟฟ้าเบ้ืองตน้ โดยมีก าหนดใหบ้ริการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2566 

ปัจจุบนั นวนครโคราช มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวตัต์ และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนใน
อนาคต โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์จกัรยานยนต์
อุตสาหกรรมท่ีใชย้างธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองสุขภณัฑ ์และเปิดด าเนินการ 24 ชัว่โมง ท าให้มี  Load 
Factor (On Peak / Off Peak) อยูใ่นเกณฑดี์ (สูงกวา่ ร้อยละ 75) รวมทั้งยงัมีผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผงโซลาร์เซลล์เร่ิมเขา้มาลงทุนสร้างโรงงานเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั
บริษทั เอวเีอก็ซ์ (ประเทศไทย) เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 และอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัลูกคา้รายอ่ืนเพ่ิมเติม 

- โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรช่ัน (ส่วนขยาย) ไดรั้บความเห็นชอบจาก กฟผ. ให้ขยาย
ก าลงัการผลิตอีกประมาณ 30 เมกะวตัต ์และก าลงัผลิตไอน ้ า 5.46 ตนั เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 โดยคาดวา่จะใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 1,600 ลา้นบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือนโดยจะเร่ิมก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 และคาด
วา่ จะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นเดือนกรกฎาคม 2565  ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการจดัท ารายงาน EIA การจดัหาผูรั้บ 
เหมาหลกั (EPC Contract) และการจดัหาบริการซ่อมบ ารุงและจดัหาอะไหล่ระยะยาว (Long Term Service Agreement: 
LTSA) 

➢ โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

●  เครือรัฐออสเตรเลีย 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งทดสอบการเดินเคร่ือง โดยมีก าหนดแลว้เสร็จ
เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาสแรกของปี 2564 และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปีกบั Alinta 
Sales Pty Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Alinta 

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collectorได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับ Clean Energy Finance 
Corporation (CEFC) ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินของออสเตรเลียเพื่อน าไปใชใ้นการก่อสร้างโครงการ โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
ทดสอบการเดินเคร่ือง โดยมีก าหนดแลว้เสร็จเพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 
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● สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ความกา้วหนา้งานก่อสร้างท่อก๊าซส าหรับใชใ้นโรงไฟฟ้าระยะทาง
ทั้งส้ินประมาณ 40 กิโลเมตร งานก่อสร้างและเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซหลกัแลว้เสร็จ ในส่วนความกา้วหนา้โรงไฟฟ้าและสาย
ส่ง แลว้เสร็จมากกวา่ร้อยละ 90 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งงานติดตั้งอุปกรณ์ และเตรียมการทดสอบระบบ (Commissioning) ทั้งน้ี 
โครงการมีก าหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยภ์ายในปี 2564 

2. ธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองผ่านบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและการเติบโต
ของธุรกิจต่อกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ธุรกิจผลิตน ้ าประปา ธุรกิจให้บริการ
รถไฟฟ้า ธุรกิจดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยดิีจิทลั ดงัน้ี 

1) ธุรกจิทีใ่ห้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว 

➢ ธุรกิจผลิตน ้ าประปา 

- โครงการน า้ประปาแสนดนิใน สปป. ลาว ด าเนินการโดย Asia Water Company Limited 

➢ ธุรกิจดา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยดิีจิทลั 

- โครงการโครงข่ายสายใยแก้วน าแสง Optic Fiber Cable ด าเนินการโดยบริษทั สมาร์ท อินฟราเน็ท จ ากดั 
(SIC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั และ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และร่วมกบับริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
(ALT) ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดบั  

SIC มีนโยบายลงทุนโครงข่ายสายใยแกว้น าแสง Optic Fiber Cable เพื่อให้บริการลูกคา้ผูป้ระกอบการ 
Mobile Operator และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในเบ้ืองตน้ SIC มุ่งเนน้การสร้าง brand ให้เป็นท่ีรู้จกัและสร้างฐานลูกคา้
เพ่ือสร้างการรับรู้ในสินคา้และบริการ รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ของลูกคา้ในระยะเวลาอนัสั้น โดยเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 
2563 SIC และ ALT ไดล้งนามสัญญาโอนโครงข่ายสายน าสัญญาณโทรคมนาคมเคเบิลใยแก้วน าแสง และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวเน่ืองเพ่ือเขา้ซ้ือกิจการโครงการโครงข่ายสายใยแกว้น าแสง จ านวน 2 โครงการจาก ALT ประกอบดว้ย 1) โครงข่าย
เส้นใยแกว้น าแสงใตดิ้นตามแนวท่อร้อยสายใตดิ้นของการไฟฟ้านครหลวง และ 2) โครงข่ายเส้นใยแกว้น าแสงตามแนว
เสน้ทางรถไฟและทางหลวงแผน่ดินทัว่ประเทศรวมมูลค่าการลงทุนในสดัส่วนของบริษทัประมาณ 280 ลา้นบาท ซ่ึงการเขา้
ซ้ือกิจการดงักล่าวส่งผลให ้SIC สามารถรับรู้รายไดท้นัที 

- โครงการติดตั้งและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจเกี่ยวเน่ือง เพื่อให้บริการ Internet of  Things 
ในประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลยขีอง Sigfox ("โครงข่าย IoT") และธุรกิจเก่ียวเน่ือง ด าเนินการโดยบริษทั ติงส์ ออน เน็ต 
จ ากดั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35) โดยในปี 2563 ไดด้ าเนินการติดตั้งสถานีโครงข่าย Base Station แลว้เสร็จ รวม
ทั้งส้ิน 350 สถานีครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการกรุงเทพ ปริมณฑลและจงัหวดัเป้าหมายท่ีมีประชากรหนาแน่นและทุกจงัหวดั
ในประเทศไทย (ขั้นต ่าจงัหวดัละ 1 สถานี) ส่งผลให้โครงข่าย IoT ของบริษทั มีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้ใน
จงัหวดัหลกัๆ ทัว่ประเทศ และในปี 2564 มีแผนการติดตั้งสถานนีโครงข่าย Base Station เพ่ิมเติมอีก 384 สถานี รวมเป็น 
734 สถานี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการรับ-ส่งสญัญาณและขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ของบริษทั 
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2) ธุรกจิทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา 

➢ ธุรกิจใหบ้ริการรถไฟฟ้า 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-
ส าโรง) เร่ิมงานก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 มีระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน โดยภายหลงัจากก่อสร้างแลว้เสร็จ 
จะเร่ิมท าการเดินรถและเก็บค่าบริการเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาสัมปทาน ทั้งน้ี โครงการไดรั้บการขยายเวลาก่อสร้าง
จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกไปอีก 265 วนั ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ 365 
วนั ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูโดยจะส่งผลให้การเปิดเดินรถล่าชา้จากแผนเดิมในเดือนตุลาคม 2564 ออกไปอีก
ประมาณ 9 เดือนส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ 1 ปีส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูซ่ึงโครงการและ รฟม. 
มีแนวทางบรรเทาความล่าชา้ของการเปิดเดินรถโดยการเปิดใหบ้ริการเดินรถเป็นเฟส ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาร่วมกนั 
ระหวา่งโครงการ รฟม. และท่ีปรึกษา 

ณ เดือนธนัวาคม 2563 โครงการรถไฟฟ้าสีชมพูมีความกา้วหนา้งานสะสมร้อยละ 67.75 (ต ่ากวา่แผนงาน
ร้อยละ 0.43) และโครงการรถไฟฟ้าสีเหลืองมีความกา้วหนา้งานสะสมร้อยละ 70.54 (ต ่ากวา่แผนงานร้อยละ 1.74) ทั้งน้ีการ
ผลิตรถไฟของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูขบวนท่ี 7 แลว้เสร็จจากทั้งหมด 42 ขบวน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ขบวนท่ี 7 และ 8 แลว้เสร็จจากทั้งหมด 30 ขบวนโดยท่ีปัจจุบนัรถไฟขบวนท่ี 1 2 และ 3 ไดเ้ขา้มาถึงศูนยซ่์อมบ ารุง (Depot) 
เรียบร้อยแลว้ 

3. ธุรกจิเกีย่วเน่ือง และธุรกจิอ่ืนๆ 

บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองผา่นบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและ
การเติบโตของธุรกิจต่อกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อม
ช้ินส่วนเคร่ืองกังหันก๊าซ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจจดัหาเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบันได้ให้บริการเชิงพาณิชยแ์ลว้
ทั้งหมด ดงัน้ี 

➢ ธุรกิจใหบ้ริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

- บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด ในปี 2563 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด 
ด าเนินการบริหารและจดัการเป็นไปตามสัญญาเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาให้แก่บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั เดินเคร่ืองได้
ครบตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า สามารถรักษาความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้า รวมทั้งใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพไดต้ามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

➢ ธุรกิจซ่อมช้ินส่วนเคร่ืองกงัหนัก๊าซ 

- บริษัท อแีกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั เร่ิมใหบ้ริการงานซ่อมตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 โดยบริษทัอีแกท 
ไดมอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั มีการพฒันาความสามารถในการซ่อมช้ินส่วน Hot Gas Path Parts โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพจาก Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. อยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพดา้น
งานซ่อมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึง การเร่ิมพฒันาความสามารถในการซ่อมช้ินส่วน Hot Gas Path Parts ของ
เคร่ืองกงัหนัก๊าซนอกเหนือจาก Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) อีกดว้ย 
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➢ ธุรกิจจดัหาเช้ือเพลิง 

- บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ ากัด ด าเนินการจัดหาเช้ือเพลิงชีวมวลให้แก่โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล
สงขลาไบโอแมส 

- SIPHANDONE-RATCH LAO Company Limited ด าเนินการพฒันาโครงการผลิตและจ าหน่าย
เช้ือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง (Wood Pellet) ใน สปป.ลาว 

➢ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 

- บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ ากดั ด าเนินการเหมืองถ่านหินเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงใหแ้ก่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา 

➢ ธุรกิจลงทุนในหลกัทรัพย ์

- การลงทุนในหลกัทรัพย์ของ EDL-Generation Company ผา่นตลาดหลกัทรัพยล์าว โดย บริษทั อาร์เอช 

อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษทัราช-ลาว จ ากดั 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีโครงการต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาเขา้ลงทุนเพ่ิมเติมอีกหลายโครงการ ทั้ง
โครงการในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามทิศทางกลยทุธ์ และเป้าหมายการเติบโตอย่างย ัง่ยืนต่อไป อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน กวางจิ 1 โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการ
ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และหมายเลข 81 
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นตน้ 

 

ด้านการบริหารการเงนิ 

●  การออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Bond) จ านวน 
8,000 ลา้นบาทภายใตโ้ครงการหุน้กูข้องบริษทั ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ลา้นบาท โดยออกหุ้นกูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ทั้งหมด 4 ชุดใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูภ้ายใตก้รอบหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของบริษทั (Green Bond Framework) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของ the Green Bond Principles (GBP) ท่ีออกโดย the International Capital Market Association (ICMA) และมาตรฐาน   
the ASEAN Green Bond Standards (GBS) ท่ีออกโดย the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 

หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั อยูใ่นเกณฑ ์AAA (แนวโนม้
อนัดบัเครดิต Stable) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ือ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ในคร้ังน้ีไปใชเ้พ่ือการลงทุน และ/หรือ ช าระคืนหน้ีเดิม และ/หรือ ช าระคืนเงินทุนในบางส่วนหรือ
ทั้งหมดของโครงการใหม่ หรือโครงการท่ีมีอยูเ่ดิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัในเครือ 
ซ่ึงเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑ ์
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การระดมทุนเพ่ือโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Financing Framework) ของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึง
โครงการดงัต่อไปน้ี 

1. พลงังานหมุนเวยีน (Renewable Energy) รวมถึง การลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานหมุนเวียน ทั้งทางตรง 
และ/หรือทางออ้มโดย ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัในเครือ ในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานลม (Wind Projects) 

2. ระบบการขนส่งท่ีสะอาด (Clean Transportation) รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ
สายสีเหลือง 

โดยบริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีไปใชต้ามวตัถุประสงค์การใชเ้งิน
ดงักล่าวขา้งตน้ ภายในปี 2565 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหุน้กูด้งักล่าวคงเหลือ ดงัน้ี 

 

ทั้งน้ี สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) ไดมี้การประกาศรางวลัส าหรับ
งาน Best Bond Award ประจ าปี 2563 โดยบริษทัไดรั้บ 2 รางวลัจากการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ดงัน้ี 

• รางวลั Deal of the Year : รางวลัท่ีมอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีความโดดเด่น
ท่ีสุดในทุกๆ ดา้นและประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับจากนกัลงทุนในวงกวา้งในปี 2563 

• รางวลั Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาคเอกชน: รางวลัท่ีมอบให้แก่ตรา
สารหน้ีภาคเอกชนท่ีออกภายใตม้าตรฐานและกรอบหลกัเกณฑใ์นการระดมทุนเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม/ สงัคม/ ความยัง่ยืน (Green, 
Social, Sustainable Financing Framework) และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูล้งทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

นอกจากน้ี The Asset ซ่ึงเป็นนิตยสารทางการเงินระดบัสากลไดป้ระกาศรางวลัส าหรับงาน The Asset 
Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 โดยบริษทัไดรั้บรางวลัดงัน้ี 

• Best Local Currency Green Bond : รางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัระดบัภูมิภาค ท่ีมอบให้แก่บริษทัจาก
ความส าเร็จในการระดมทุนโดยการออกหุ้นกูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Bonds) คร้ังแรกของบริษทั โดยเงินท่ีไดจ้าก
การออกหุ้นกูด้งักล่าวน าไปใชใ้นโครงการพลงังานลม และโครงการรถไฟฟ้า (Eligible Green Projects) ทั้งจ านวนและ
นบัเป็นคร้ังแรกท่ีผูอ้อกหุ้นกูใ้ช ้Assurance Report แทนการใช ้Second Party Opinion Report และไดรั้บการยอมรับเป็น
อยา่งดี 
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● การบริหารจดัการเงนิลงทุน 

บริษทัไดจ้ดัสรรเงินลงทุนส าหรับโครงการท่ีบรรลุขอ้ตกลงในปี 2563 และโครงการเดิม ซ่ึงเป็นการลงทุน
ต่อเน่ืองเป็นจ านวนเงิน 10,982 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 

● อนัดบัเครดติของบริษัท 

บริษทัจดัอนัดบัเครดิตไดป้ระกาศอนัดบัเครดิตความน่าเช่ือถือของบริษทั ดงัน้ี 1) TRIS Rating ท่ีระดบั 
AAA แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” 2) Moody’s Investors Service ท่ีระดบั Baa1 แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” และ    
3) S&P Global Ratings ท่ีระดบั BBB+ แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Negative” 

 

ด้านการบริหารองค์กร 

บริษทัตระหนกัดีวา่ การพฒันาองคก์รให้ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเติบโตกา้วหนา้และยัง่ยืนในฐานะพลเมือง
ธุรกิจท่ีดีต่อสังคมนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัรากฐานท่ีมัน่คงจากการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีสมรรถนะแข็งแกร่ง ภายใตห้ลกั 
ธรรมาภิบาลให้ความส าคญัต่อการพฒันาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดลอ้มท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน ยกระดบัคุณภาพและพฒันาศกัยภาพพนกังาน ตลอดจนปลูกฝังนวตักรรม
เป็นหน่ึงในค่านิยมหลกัขององค์กร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนสามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจตามท่ีวางไว ้โดยมีความเหมาะสมและสอดรับกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
จากอิทธิพลของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนผา่นอยา่งรวดเร็ว 

ดว้ยพนักงานถือเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือนกิจการบริษทัจึงให้ความส าคญักับการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรให้มีความพร้อมปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงของแนวโนม้ธุรกิจ โดยผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไดรั้บการ
ส่งเสริมใหมี้องคค์วามรู้รอบดา้น มีความสามารถในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบและมีทกัษะอยา่งมืออาชีพ มีความยืดหยุน่ในการ
ปรับตวั รวมถึงทศันคติท่ีเหมาะสมกบัทิศทางการพฒันาของโลกธุรกิจในยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือสร้างศกัยภาพในการ
ท างานท่ีย ัง่ยืน แมใ้นยามท่ีเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การ
ด าเนินงานดา้นการบริหารองคก์รในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัมุ่งเนน้การบริหารงานอยา่งเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่
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ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ ทั้งน้ี การด าเนินงานส าคญัต่างๆ สรุปได ้
ดงัน้ี 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัมีความห่วงใยและ
ตระหนกัยิง่วา่ การดูแลพนกังานบริษทัให้ปลอดภยัจากการระบาดของ COVID-19 เป็นภารกิจท่ีส าคญับริษทัมีการส่ือสาร
ขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์ ชดัเจนและรวดเร็ว เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บรู้และน าไปปฏิบติั รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานสามารถ
ด ารงชีวิตควบคู่กบัท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีใหม่ ‘New Normal’ ในช่วงการระบาดในประเทศ บริษทัได้
ปรับเปล่ียนวิธีการท างานโดยน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการท างาน เช่น ระบบการประชุมทางออนไลน์
เพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคม มาตรการตั้งจุดตรวจวดัอุณหภูมิ การจดัให้มีเจลแอลกอฮอลใ์นพ้ืนท่ีส านกังานทัว่ทุกจุดการ
แจกหนา้กากอนามยั รวมถึงประชาสัมพนัธ์วิธีการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือ ทั้งการใส่หนา้กากอนามยั การ
กินร้อนช้อนตวัเอง และเพ่ือให้พนักงานมีความมัน่ใจ และลดความกังวลให้กับพนักงานบริษทัมีการออกประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึงเร่ืองสิทธิในการรักษาโรค COVID-19 ซ่ึงครอบคลุมอยู่ในแผนประกนัท่ีบริษทัท าไวใ้ห้กบั
พนกังานทุกคนอยูแ่ลว้ และเพ่ิมการจดัท ากรมธรรมคุ์ม้ครองการติดเช้ือไวรัส COVID-19 ให้กบัพนกังานอีกดว้ย และการ
ก าหนดมาตรการให้พนักงานท างานท่ีบ้าน (Work at Home) โดยได้จัดท าคู่มือเพ่ือการติดต่อส่ือสารผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือส าหรับทุกหน่วยงานท่ีจ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานและการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติงาน
ทางไกลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบเครือข่ายปฏิบติังานภายใน
ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมพนกังานจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสนบัสนุนและช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลามาตรการท่ีพนกังานปฏิบติังานท่ีบา้น 

ส าหรับการจดักลุ่มพนกังานตามมาตรการปรับวธีิการท างาน แบ่งเป็น 

กลุ่มท่ี 1 พนกังานท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานท่ีเดิม 

กลุ่มท่ี 2 พนกังานท่ีจ าเป็นตอ้งท างานดว้ยกนัใหเ้ขา้มาท่ีส านกังานและท างานร่วมกนัตามความจ าเป็น 

โดยค านึงถึงระยะห่างทางสงัคม และใหใ้ชเ้วลาไม่มาก 

กลุ่มท่ี 3 พนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานจากท่ีบ้านได้และสามารถส่งมอบผลลัพธ์ของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

2. การส ารวจความผูกพันของพนักงาน บริษทัไดท้ าการประเมินระดบัความผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อ
องคก์ร (Employee Engagement) มาอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงบริษทัมีการด าเนินงานเพื่อยกระดบัความผูกพนัของ
บริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2563 มีการขบัเคล่ือนแผนงานโดยแต่ละสายงานจะมีตวัแทนในการจดัการประชุมและด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสร้างความผกูพนั ส าหรับช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และพนกังานปฏิบติังานจากท่ีบา้น ก็ไดป้รับ
รูปแบบการประชุม ส่ือสาร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ การประชุมทางไกล การร่วมสนุกตอบค าถาม
ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมแข่งขนั การท าอาหาร เป็นตน้ และเม่ือสถานการณ์คล่ีคลายและกลบัเขา้มาปฏิบัติงานท่ี
ส านกังานแลว้นั้น ก็ไดมี้การส่ือสาร การจดักิจกรรมท่ีค านึงถึงระยะห่างทางสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมในภาพรวมและ
กิจกรรมยอ่ยของแต่ละสายงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรมสมัมนาประจ าปี กิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน กิจกรรมประชุมสายงานแบบ Skip Level 
กิจกรรมประชุมระหวา่งสายงาน (Cross Function) กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
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และธรรมาภิบาล (ESG) ในช่ืองาน Hello สาระเตม็ปีท่ี 2 กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) รวมทั้งกิจกรรม
สนัทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรม RATCH Step Up #2 กิจกรรมปันน ้ าใจใหน้อ้ง เป็นตน้ 

จากผลการส ารวจความผกูพนัของพนกังานในปี 2563 พบวา่ ระดบัความผูกพนัเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อย
ละ 9.28 และผลท่ีไดจ้ากการส ารวจจะถูกน ามาวิเคราะห์ เพื่อจดัท าเป็นแผนการด าเนินงานดา้น Engagement ทั้งแผนใน
ภาพรวมและแผนย่อยรายสายงาน โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและตวัแทนในแต่ละสายงานเพื่อการ
ด าเนินงานดา้นสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2563 บริษทัมุ่งสร้างความตระหนักผ่านค่านิยมองค์กรด้าน 
Power of Professional และ Power of Teamwork เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานสามารถแสดงทกัษะ ความสามารถอยา่งมืออาชีพ
ดว้ยความเป็นเลิศ โดยยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนสามารถแสดงตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตาม
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างานร่วมกนัโดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบ 2 วนั 1 คืนให้แก่
ผูบ้ริหารและกลุ่มพนกังานทุกคนในองคก์รทุกสายงานโดยแบ่งเป็น 5 รุ่น โดยมีพนกังานเขา้ร่วมรวม 237 คน เพื่อเขา้รับการ
อบรมและร่วมท ากิจกรรมในหลกัสูตร “RATCH Professional Teamwork” ท่ีส่งเสริมให้พนกังานไดป้ระสานความร่วมมือ
เกิดพลงัความสามคัคีในการท างานและใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยมีผลสรุปการทดสอบความตระหนกัรู้ของผูเ้ขา้ร่วม
อบรมเฉล่ียร้อยละ 89.55 

4. การจัดการองค์ความรู้ บริษทัมุ่งส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนประสบการณ์
(Knowledge Sharing Society) โดยสร้างกระบวนการจดัเก็บความรู้เพ่ือรวบรวมองคค์วามรู้ในดา้นบริหารจดัการและพฒันา
โครงการต่างๆ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของบุคลากรในองค์กรผูมี้ประสบการณ์เฉพาะดา้น เพ่ือให้พนักงานทุกกลุ่มทั้ง
ภายในสายงานและขา้มสายงาน ไดมี้โอกาสร่วมเรียนรู้จากการเก็บเก่ียวประสบการณ์ผ่านรุ่นพ่ีรุ่นน้องในองคก์รได ้ผ่าน
ระบบจดัเก็บขอ้มูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต Knowledge Center Sharepoint ช่ือวา่ “KM Portal” เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
พนกังาน โดยในปีท่ีผ่านมา ไดด้ าเนินการเปิดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice - CoP) จ านวน 10 กลุ่ม 
และมีการจดักิจกรรมอบรมแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) รวมจ านวน 5 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลความรู้ดา้นการ
บริหารสินทรัพยข์องโครงการลงทุนความทา้ทายและการบริหารจดัการโครงการการถอดบทเรียนในโครงการลงทุน ความรู้
ดา้นกลไกการรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนตลอดจนการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

5. การก าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทัไดอ้อกประกาศนโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัดา้น IT เม่ือเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 โดยก าหนดเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ การก ากบัดูแลและบริหารจดัการ IT ระดบัองคก์รท่ีดี และการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบ IT ท่ีครอบคลุมสาระส าคญัไดแ้ก่ การก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้น IT ท่ีจะตอ้งมีการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปีการระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดา้น IT เพื่อประเมินความเส่ียงและบริหารจดัการ โดยก าหนดวิธีการ 
เคร่ืองมือในการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้การก าหนดแนวทางปฏิบติัและขอ้ห้ามเพ่ือป้องกนัการกระท า
ผิดตามนโยบายก าหนด 

โครงสร้างความมัน่คงปลอดภยัของระบบ IT โดยระบุต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือใชเ้ป็น
กรอบในการบริหารจดัการการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับบุคลากร หรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมาปฏิบติังานให้มีการลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยความลบัของบริษทั ก าหนดให้ผูป้ฏิบัติงานและหน่วยงาน
ภายนอกท่ีรับจา้งตอ้งรับทราบถึงนโยบายดา้น IT ของบริษทั โดยก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศอบรมให้กบัพนกังานใหม่และ
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การบริหารจัดการสินทรัพย์สารสนเทศ โดยการควบคุม การใช้งานเคร่ืองมืออุปกรณ์ โปรแกรม การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล รหัสขอ้มูลและระบบสารสนเทศ เพื่อรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบ IT การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ปลอดภยั และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

6. การบริหารจัดการอาคารส านักงาน RATCH ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล  บริษทั
ไดรั้บรางวลั ASEAN Building Fire Safety Awards 2020จากสมาพนัธ์วิศวกรรมอาเซียน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในฐานะท่ีอาคารมีการออกแบบท่ีดี มีอุปกรณ์ประกอบอาคารท่ีดี มีมาตรฐานความปลอดภยั มีการ
บริหารจดัการอาคารท่ีดีตั้งแต่นโยบายผูบ้ริหาร จนถึงระดบัผูป้ฏิบติัการโดยมีการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผ่าน
การตรวจสอบอาคาร การบ ารุงรักษาและทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งยงัน าอุปกรณ์ท่ีมี
มาตรฐานความปลอดภยัอยา่งดี มาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยบริษทัตระหนกัวา่ การดูแลพนกังานทุกคนให้มีความ
ปลอดภยั มีอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีบริษทัมุ่งมัน่จะด าเนินงานดา้นการบริหาร
จดัการองคก์รใหมี้สมรรถนะท่ีแขง็แกร่ง เพ่ือสนองต่อเป้าหมายการสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืของธุรกิจสืบไป 

เหตุการณ์ส าคญัอ่ืนๆ ในปี 2563 สามารถสรุปได้ดงันี ้

มกราคม 

- บริษทัขายหุน้สามญัของบริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั จ านวน 196,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 49 
ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ในราคาหุน้ละ 10 บาท เท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(ราคาพาร์) คิดเป็นจ านวนเงิน 1.96 ลา้นบาท ให้แก่
บริษทักลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2563 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563
โครงการไดรั้บความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. และลงนามสัญญาส าคญั ไดแ้ก่ สัญญาจา้งออกแบบวิศวกรรมจดัหา 
และก่อสร้าง และสญัญาบริการซ่อมบ ารุงและจดัหาอะไหล่ระยะยาว 

- บริษทัร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) (NNCL) และบริษทั เอแอลที 
เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) (ALT) ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) “โครงการ
District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทลัและชุมชนอจัฉริยะ” ซ่ึงเป็นโครงการศึกษาแนวทางการพฒันาเมืองอจัฉริยะ เม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม 2563 เพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการดา้นการผลิต การคา้ พลงังาน และโทรคมนาคมในยคุดิจิทลั 

มนีาคม 

- บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RAC) บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งจ านวน ไดล้ง
นามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั Infigen Energy ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย และเป็นบริษทัชั้นน าในการร่วม
เปล่ียนผา่นธุรกิจพลงังานของเครือรัฐออสเตรเลียเขา้สู่พลงังานทดแทน เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ 
Infigen Energy ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector (ขนาดก าลงั
การผลิต 226.80 เมกะวตัต์) โดยจะเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าตามสัญญา เม่ือโครงการเร่ิมผลิตไฟฟ้าคร้ังแรก (First Energy 
Generation) ภายในปี 2563 และสัญญาจะส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2573 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 RAC ได้
บรรลุขอ้ตกลงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวกบั ALDI Foods Pty Ltd ซ่ึงเป็นผูค้า้ปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดย
จะรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการดงักล่าวร้อยละ 19.40 ของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้เร่ิมตั้งแต่โครงการเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์
ตามแผนภายในปี 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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- บริษทัไดล้งนามสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญั NER Singapore Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงิน
ประมาณ 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 662 ลา้นบาท)จาก Nexif Energy Thailand B.V. ผูถื้อหุ้นเดิม เม่ือวนัท่ี
12 มีนาคม 2563 เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2563 โครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวประสบความส าเร็จในการเบิกเงินกูง้วดแรกจากสถาบนัการเงินต่างๆ และเม่ือ
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัร่วมทุนจากเดิม NER Singapore Pte. Ltd. เป็น Nexif RATCH Energy 
Singapore Pte. Ltd. 

- บริษทัไดล้งนามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นกบั NNCL และ บริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
โดยมีสดัส่วน การถือหุน้ร้อยละ 40, 35 และ 25 ตามล าดบั เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เพ่ือร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใน
จงัหวดันครราชสีมา และต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นทั้งสามราย ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุน “บริษทั 
อาร์ อี เอน็โคราช เอนเนอร์ยี ่จ ากดั” ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

พฤษภาคม 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RHIS)  บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีบริษทัถือ
หุ้นทั้งจ านวนไดล้งนามสัญญาซ้ือขายหุ้น RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. (บริษทัในสาธารณรัฐสิงคโปร์) ใน
สดัส่วนร้อยละ 63.8 กบั Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd. ผูถื้อหุน้เดิม (บริษทัใน สปป.ลาว) 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นแลว้เสร็จจะท าให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 51 ตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของ
สญัญาซ้ือขายหุน้ และการอนุมติัจากหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

- RL เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในการเขา้ท าสญัญาใหบ้ริการจดัหาบุคลากรเพื่อไปปฏิบติังานเดินเคร่ือง
และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า น ้ าเง้ียบ1 ใน สปป.ลาว กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 มูลค่าสัญญา 36.67 ลา้น
บาทระยะเวลา 58 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2568 

มถุินายน 

- เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 ศาลจงัหวดันนทบุรี ได้อ่านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีแพ่ง
ระหวา่งบริษทัเอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (โจทก)์ และบริษทั โดยกล่าวหาวา่ บริษทัและผูบ้ริหารกระท าผิดขอ้ตกลงในการ
ร่วมประกอบกิจการ เพ่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชสิ้ทธิไม่สุจริตท่ีจะไม่ยื่นขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้า ท าให้
โจทกเ์สียหายและขาดประโยชน์จากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูล โดยมีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้
(ศาลจงัหวดันนทบุรี) ท่ียกฟ้องโจทก ์ดว้ยเหตุท่ีบริษทั บริษทัยอ่ย และผูบ้ริหารไม่ไดก้ระท าละเมิดต่อโจทกด์งัท่ีโจทกก์ล่าว
อา้ง 

- โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี จงัหวดัราชบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 720 เมกะวตัต ์ไดส้ิ้นสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
กบั กฟผ. และไดย้ติุการเดินเคร่ืองเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

กรกฎาคม 

- บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RHIC) จดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน 15,000 ลา้น
บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 1,500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนงวดแรกแลว้
จ านวน 6,150 ลา้นบาท เพื่อท าการเพ่ิมทุนต่อไปยงับริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
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(RHIM) และ RHIS (บริษทัยอ่ยทางตรงและทางออ้มของ RHIC) เป็นเงินจ านวน 200.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 200 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ตามล าดบั ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 RHIC ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน
งวดท่ี 2 จ านวน 2,130 ลา้นบาท เพื่อท าการเพ่ิมทุนต่อไปยงั RHIM และ RHIS อีกบริษทัละ 70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเม่ือ
วนัท่ี 19 มกราคม 2564 ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนงวดท่ี 3 จ านวน 705 ลา้นบาท เพื่อท าการเพ่ิมทุนต่อไปยงั RHIM และ 
RHIS อีกบริษทัละ 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน าไปใชล้งทุนโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ รวมถึงช าระคืนเงินกูย้ืมระยะ
สั้น และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการของแต่ละบริษทั ส าหรับค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือบริษทัยอ่ยทั้งสามจะเรียกช าระเพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็นในการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป 

- RHIS ได้ลงนามสัญญาหลกั (Definitive Agreement) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเป็นหุ้นส่วนกบั Geleximco 
Group Joint Stock Company (Geleximco) ภายหลงัจากบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีระบุในสญัญาน้ี RHIS กบั Geleximco จะ
ร่วมลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (ABEIF) ซ่ึงเป็นกองทุนเวียดนามท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในธุรกิจ
ดา้นพลงังานและโครงสร้างพ้ืนฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะโครงการพลงัความร้อน
และโครงการพลงังานทดแทน แต่ยงัรวมถึงโครงการท่ีมีศกัยภาพต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดก าลงัผลิต 
1,200 เมกะวตัต์ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการเร่ิมพฒันาโครงการ ตั้งอยูท่างตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ขนาดก าลงัผลิต 620 เมกะวตัต์ ซ่ึงเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า ขนาดก าลงัการผลิต 150 เมกะวตัต ์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ซ่ึงอยูร่ะหวา่งเร่ิมพฒันาโครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดก าลงัการผลิต 650    
เมกะวตัต ์ตั้งอยูท่างตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทั 
และ Geleximco จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของกองทุน ABEIF 
ตามล าดบั โดยมูลค่าการลงทุน ของ RHIS ประมาณ 78.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯหรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 ลา้นบาท และ
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 กองทุน ABEIF ไดล้งทุนคร้ังแรกในภาคการผลิตไฟฟ้า (Power Sector) โดยเขา้ถือหุ้น
ทางออ้มในสดัส่วนร้อยละ 45 คิดเป็นเงินลงทุนจ านวน 3,601,004,640,000 ดองเวยีดนาม (หรือเทียบเท่าจ านวน 4,920 ลา้น
บาท) ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซ่ึงเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

สิงหาคม 

- บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั (SIC) บริษทัย่อยซ่ึงบริษทัถือหุ้นร่วมกบั ALT ในสัดส่วนร้อยละ 51 
และ 49 ตามล าดบั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 549,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 54,900,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท (คิดเป็นสดัส่วนของบริษทั 27,999,000 หุ้น หรือ คิดเป็นเงิน 279,990,000 บาท) เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 
2563 และภายหลงัการเพ่ิมทุนแลว้เสร็จ จะท าใหมี้ทุนจดทะเบียนรวม 550,000,000 บาท ซ่ึงการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเงินไปเขา้ซ้ือโครงข่ายสายใยแกว้น าแสง จ านวน 2 โครงการ จาก ALT ไดแ้ก่ โครงข่ายใยแกว้น า
แสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการท่อร้อยสายส่ือสารใตดิ้นผา่นท่อใตดิ้นของการไฟฟ้านครหลวงบนถนน 
3 เส้นทางหลกั ไดแ้ก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน-ประดิพทัธ์ และถนนพญาไท (รวมเรียกทั้ง 2 โครงการวา่“ทรัพยสิ์น
โครงการ”) รวมมูลคา่ทั้งส้ิน 530,868,730 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ส าหรับเงินส่วนท่ีเหลือจากการซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าวจะ
ใชเ้พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SIC ต่อไป และเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 ผูร่้วมทุนทั้งสามไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือทางธุรกิจวา่ดว้ย การน าโครงข่ายโทรคมนาคมและพ้ืนท่ีในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. 
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและในอนาคตมาให้บริการและใชง่้านร่วมกนัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยพร้อมให้บริการลูกคา้ตั้งแต่
วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 
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- บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดรั้บความเห็นชอบจาก กฟผ. ให้ขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 
30 เมกะวตัตแ์ละก าลงัการผลิตไอน ้ าประมาณ 5.46 ตนัต่อชัว่โมงเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมดงักล่าวเพ่ิมเติมแลว้
เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ซ่ึงการลงทุนจะใชเ้งินประมาณ 1,600 ลา้นบาท ก าหนดเร่ิมงานก่อสร้างประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 
2564 และคาดวา่จะเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยป์ระมาณเดือนกรกฎาคม 2565 

กนัยายน 

- บริษทัไดล้งนามสัญญาความร่วมมือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน กวางจิ 1 ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (EGATi) และบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
(EGCO) โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30, 40 และ 30 ตามล าดบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2563 

- RL ร่วมกบับริษทั บุรีรัมยก์รีนเอ็นเนอร์จี จ ากดั (BGE) ประเทศไทย และ SIPHANDONE BOLAVEN 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (SPD) ใน สปป.ลาว ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25, 
65 และ 10 ตามล าดบั เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 เพ่ือพฒันาโครงการผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง (Wood 
Pellet) ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 60,000 ตนัต่อปี ใน สปป.ลาว 

- เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ไดมี้ค าพิพากษาใน
คดีแพง่ระหวา่งบริษทั ไทยลาวลิกไนท ์จ ากดั (โจทก)์ และบริษทั ซ่ึงโจทก์ไดย้ื่นฟ้องกล่าวหาวา่ บริษทัละเมิดความลบัทาง
การคา้ของโจทกใ์นการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว โดยมีค าพิพากษายกฟ้องโดยใหเ้หตุผล
วา่ ขอ้มูลท่ีโจทกก์ล่าวอา้งไดส้ิ้นสุดสภาพการเป็นความลบัทางการคา้ไปแลว้ โจทก์จึงไม่มีสถานะเป็นเจา้ของความลบัทาง
การคา้ในขอ้มูลดงักล่าวอีกต่อไป บริษทัจึงไม่มีภาระความรับผิดตามขอ้พิพาททางกฎหมายส าหรับคดีในศาลชั้นตน้ต่อไป 

ตุลาคม 

- RL ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กบับริษทั สัก
สิด ท่ีปรึกษาและการคา้ จ ากดั และรัฐบาล สปป.ลาว เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 เพื่อส ารวจท่ีดินและศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การปลูกไม ้อุตสาหกรรม ประเภทไมก้ระถินณรงค ์และไมโ้ตเร็วส าหรับก่อสร้างโรงงาน Wood Pellet เขตเมืองตะโอย้ 
เมืองสะหมว้ย แขวงสาละวนั ใน สปป.ลาว โดยจะน าผลการศึกษาดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการยื่นขอสัมปทานโครงการ
ปลูกไมอุ้ตสาหกรรมดงักล่าวต่อไป 

- RL เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในการเขา้ท าสัญญา Operation and Maintenance Services for Hongsa 
Mine Mouth Power Project in LAO PDR เพ่ือส่งบุคลากรไปปฏิบติังานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
หงสา ใน สปป.ลาว กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 มูลค่าสัญญา 168.11 ลา้นบาท ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2563 

- โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็นวนคร (ส่วนขยาย) ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์และเร่ิมรับรู้รายไดต้ามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั มีขนาดก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าสุทธิ รวมประมาณ 185 เมกะวตัต ์และไอน ้ ารวมประมาณ 40 ตนัต่อชัว่โมง (รวมก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่
เดิมแลว้) 
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พฤศจกิายน 

- บริษทัออกหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คร้ังท่ี 1/2563 จ านวน 8,000 ลา้นบาท (ภายใตโ้ครงการหุน้กูข้อง
บริษทั ปี 2563 วงเงิน 15,000 ลา้นบาท) เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563โดยการออกหุน้กูด้งักล่าวไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 

 

ธันวาคม 

- RHIS ลงนามสัญญาความร่วมมือเพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Nexif Ben Tre ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกบั Nexif Energy Pte. Ltd. เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงภายหลงัการพฒันาโครงการ 
และไดรั้บใบอนุญาตต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีสดัส่วนการร่วมทุนอยูท่ี่ร้อยละ 50:50 

- บริษทัเขา้ร่วมการประมูลและเป็นผูช้นะการประมูลซ้ือหุ้นสามญับริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) (“BAFS”) จ านวน 98,983,125 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัดังกล่าว จากบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
2,712,137,625 บาท เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 ต่อมาไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุน้กบับริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุ้นพร้อมช าระเงินค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี19 มกราคม 2564 ส่งผลให้
บริษทัขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหบ้ริการเช้ือเพลิงการบินเป็นคร้ังแรก 
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1.2 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่   

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัคือ ผลิตพลงังาน
ไฟฟ้า สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 45 และผูล้งทุนทัว่ไป คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55   

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

  ท่ีมา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย           

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

ท่ีผา่นมา กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการในบริษทัในเครือตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้นๆ  โดยท่ี
บริษทัเหล่านั้นสามารถก าหนดนโยบาย บริหารจดัการการด าเนินธุรกิจ และการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษทัไดต้าม
ความเหมาะสม ส าหรับบริษทั กฟผ. ไดส่้งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของบริษทั จ านวน 6 คน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 12 
คน  นอกเหนือจากการเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ร้อยละ 45 ของบริษทัแลว้ กฟผ. ยงัเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าหลกัของบริษทั ภายใต้
เง่ือนไขการด าเนินธุรกิจปกติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอ่ืนท่ีขายไฟฟ้า
ในประเภทเช้ือเพลิงการผลิตชนิดเดียวกนั และขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ในช่วงเวลาเดียวกนั ส าหรับขอ้ตกลงและ
สญัญาต่างๆ ท่ีกระท าร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและ กฟผ. ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสัญญาให้บริการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ระหว่างบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ.  สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยท่ีบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.97 และ กฟผ.  และสัญญาให้บริการจดัหาบุคลากรเขา้ปฏิบัติงานเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาและโครงการพลงัน ้ าน ้ าเง้ียบ 1 ของบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จ ากดั ซ่ึง
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เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นตน้ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวถือเป็นการด าเนินธุรกิจปกติท่ีมี
เง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป  

นอกจากน้ี บริษทั และ กฟผ. ยงัมีความร่วมมือและเจตจ านงในการผนึกก าลงักนัเพ่ือด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งส่งเสริม รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และเพ่ือขบัเคล่ือนการเติบโตสู่องคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน
เป็นส าคญั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์  

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศ ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี     
7 มีนาคม 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 14,500 ลา้นบาท และไดเ้ขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี       
2 พฤศจิกายน 2543 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 45 ใชช่ื้อวา่ “บริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)” และช่ือหลกัทรัพย ์“RATCH” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
“บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษทัโฮลด้ิง (Holding Company) มีวตัถุประสงค์เพื่อเขา้
ลงทุนถือหุน้ในบริษทัอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจ าแนกธุรกิจในการลงทุน
ของบริษทัออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็น กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศกลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเภทพลงังานทดแทน และกลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แบ่งเป็น ระบบคมนาคมขนส่ง 
ผลิตน ้ าประปา โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยี IoT การพฒันาเมืองอจัฉริยะ และโครงข่ายส่งไฟฟ้าอจัฉริยะ 3) ธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองและธุรกิจอ่ืนๆ แบ่งเป็น การใหบ้ริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์กงัหันก๊าซธุรกิจ
จดัหาเช้ือเพลิง การลงทุนผา่นตลาดหลกัทรัพย ์และการจดัหาบุคลากรโรงไฟฟ้า 
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1. ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศ 2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท
พลงังานทดแทน และ3) กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัยงัคงมีความมุ่งมัน่ในการแสวงหาโอกาสการลงทุน เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและมัน่คง ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัและพลงังานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง โดยสรุปดงัน้ี 

1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลงิหลกัในประเทศ จ าแนกประเภทตามกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPPs) 

(2) กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer: SPPs) 

โครงการส่วนใหญ่ของบริษัท ตั้ งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัราชบุรี และจังหวดัปทุมธานี ประกอบด้วย
โครงการท่ีเดินเคร่ืองผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชบุรีเวอลด ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ โรงไฟฟ้า
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร ทั้ งส่วนเดิมและส่วนขยาย ซ่ึงได้
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ไดเ้ดินเคร่ืองครบตามอายสุัญญาและยติุ
การผลิตตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 นอกจากน้ี บริษทัยงัมีโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัในประเทศท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและ
พฒันา ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จ านวน 2 เคร่ือง ก าลงัการผลิตรวม 1,400 เมกะวตัต ์ซ่ึงก าหนดเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย ์เคร่ืองท่ี 1 และ 2 ในปี 2567 และ 2568 ตามล าดบั โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง 
ก าลงัการผลิต 92 เมกะวตัต ์ก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2565 โรงไฟฟ้าอาร์ อี เอน็ โคราชเอนเนอร์ยี ่ซ่ึงเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply (IPS) ตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร จงัหวดันครราชสีมา 
ก าลงัการผลิต 40 เมกะวตัตซ่ึ์งบริษทัร่วมทุนกบับริษทั นวนคร จ ากดั และบริษทั  พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2566 และโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ราชโคเจนเนอเรชัน่ (ส่วนขยาย) ก าลงัการผลิต 30 
เมกะวตัต ์ก าหนดเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2565 

2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลงังานทดแทนในประเทศ 

บริษทัยงัคงตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดงักล่าว 
เพ่ือยนืหยดัในเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสภาวะโลกร้อน แบ่งตามประเภทพลงังาน
ทดแทน ดงัน้ี 

(1) พลังงานแสงอาทิตย์ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์ โคราช 4โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยโ์ซล่าเพาเวอร์โคราช 7 และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
โซลาร์ตา้ 

(2) พลงังานลม ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 2 และโรงไฟฟ้าพลงังานลมหว้ยบง 3 

(3) พลงังานชีวมวล ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลสงขลาไบโอแมส 
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3) กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

บริษทัไดแ้สวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในประเทศท่ีบริษทั
มีฐานการลงทุนอยู่เดิม ซ่ึงประสบความส าเร็จด้วยดี ปัจจุบันบริษทัมีธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ และ
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา ดงัน้ี 

(1) สปป. ลาว เป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์แลว้ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า-น ้ างึม 2 โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าเซเปียน-เซน ้ าน้อย และโรงไฟฟ้าท่ีลงทุนผ่านการถือหลกัทรัพยข์อง EDL-
Generation Public Company (EDL-Gen) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์สปป.ลาว ผ่านบริษทัราช-ลาว 
เซอร์วสิ จ ากดั และบริษทั อาร์เอชอินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(2) เครือรัฐออสเตรเลีย ลงทุนผ่านบริษทัราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RAC) ซ่ึงมีทั้ งโรงไฟฟ้า
เช้ือเพลิงฟอสซิลและพลงังานทดแทน โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดเ้ขา้ลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin คาด
วา่จะสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยใ์นปี 2564 และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ซ่ึงไดเ้ขา้ท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
ระยะยาวกบั Infigen Energy และ ALDI Food Pty Ltd. ผูค้า้ปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยคาดวา่จะสามารถ
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564 

(3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า          
อาซาฮาน-1 และโรงไฟฟ้าท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา คือ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ก าหนดเดินเคร่ีองเชิง
พาณิชยใ์นปี 2564 

(4) สาธารณรัฐประชาชนจีน  โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพฒันา คือ โรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลียร์ Fangchenggang II 

(5) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซ่ึงบริษทัไดถื้อหุน้ในกองทุน 
An Binh Energy and Infrastructure Fund (ABEIF) ในสัดส่วนร้อยละ 49 โรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh Phong และ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ 1 ซ่ึงอยู่ระหว่างการพฒันาร่วมกันของกลุ่ม กฟผ. ประกอบด้วยบริษทั กฟผ. อินเตอร์      
เนชัน่แนล จ ากดั  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ระบบคมนาคมขนส่ง ผลิตน ้ าประปา โครงข่ายโทรคมนาคม 
เทคโนโลย ีIoT การพฒันาเมืองอจัฉริยะ และโครงข่ายส่งไฟฟ้าอจัฉริยะ 

• ระบบคมนาคมขนส่ง โดยบริษทั นอร์ทเทิร์นบางกอกโมโนเรล จ ากดั และบริษทั อีสเทิร์น บางกอก     
โมโนเรล จ ากดั ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-
ส าโรง) ตามล าดบั ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะใหบ้ริการไดใ้นปี 2565 

• ผลติน า้ประปา โดย Asia Water Company Limited ลงทุนในโครงการน ้ าประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว 

• โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลย ีIoTโดยบริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั และบริษทัติงส์ ออน เน็ท 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนกบัพนัธมิตร 
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• การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยบริษทั ร่วมกบับริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอ แอล ที เทเลคอม
จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในการพฒันาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะเตม็รูปแบบในลกัษณะโครงการน าร่อง 

3. ธุรกจิเกีย่วเน่ือง และธุรกจิอ่ืนๆ 

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ธุรกิจให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
ธุรกิจซ่อมบ ารุงอุปกรณ์กงัหนัก๊าซ ธุรกิจจดัหาเช้ือเพลิง การลงทุนผา่นตลาดหลกัทรัพย ์การจดัหาบุคลากรโรงไฟฟ้า บริษทั
แสวงหาโอกาสในการพฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ือง และธุรกิจอ่ืนๆ ผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทัในอนาคต โดยจ าแนกตามประเภทธุรกิจได ้ดงัน้ี 

•ธุรกิจให้บริการงานเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ ากัด บริษัท      
ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั และบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จ ากดั 

•ธุรกจิซ่อมบ ารุงอุปกรณ์กงัหันก๊าซ โดยร่วมทุนในบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 

•ธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยบริษทั พูไฟมายน่ิง จ ากดั ให้บริการจดัหาเช้ือเพลิง ให้แก่ บริษทั ไฟฟ้า หงสา 
จ ากดั 

•ธุรกิจจัดหาเช้ือเพลิง โดยบริษทั สงขลาไบโอฟูเอล จ ากดั ให้บริการจดัหาเช้ือเพลิงให้แก่ บริษทั สงขลา
ไบโอ แมส จ ากดั 

•ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง โดย SIPHANDONE -RATCH LAO Company Limited 
ใน สปป.ลาว 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า   

 โครงสร้างรายไดข้องบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้  รายได้หลักของบริษัทนั้ นมาจาก
รายไดค้่าขายไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานของโรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลกัๆ คือ 

 1. ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment: AP) รายไดค้่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ก าหนด
ข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายคงท่ีในการด าเนินการ เช่น ค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นตน้ 
โดยทัว่ไปแลว้ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามท่ี 
กฟผ. ก าหนด 

 2. ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) รายไดค้่าพลงังานไฟฟ้าจะไดรั้บเม่ือมีการผลิตพลงังานไฟฟ้า
และส่งเขา้ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือ 

  1) ค่าเช้ือเพลิง (Fuel Payment) 

  2) ค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบ ารุงรักษา (Variable Operating and Maintenance Payment) 
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 3. รายได้ตามสัญญาเช่า (Revenue from Lease Contract)  รายไดต้ามสญัญาเช่า คือ รายไดค้่าความพร้อม
จ่ายในส่วนของการกูเ้งินและผลตอบแทนผูถื้อหุน้ โดยบนัทึกบญัชีตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 นอกจากรายไดห้ลกัจากค่าขายไฟฟ้าท่ีไดรั้บจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแลว้ บริษทัไดรั้บรู้รายไดค้่าขายไฟฟ้า
จากบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยขายกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ขณะท่ีกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอน ้ าจะถูกจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้าง
รายไดพ้ื้นฐานของโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชัน่ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ คือ 

  1. ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึง ค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตและบ ารุงรักษา และปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity 
Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

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

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

  4. ค่าพลงัไฟฟ้าและค่าไอน ้ าท่ีขายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรม 

  นอกจากน้ี บริษทัยงัรับรู้รายไดค้่าขายไฟฟ้าจากบริษทัราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RAC) ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีรายได้หลกัจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
โรงไฟฟ้าพลงังานลมและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โครงสร้างรายไดพ้ื้นฐานตามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว ส าหรับ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ประกอบดว้ย 

  1. ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด รวมถึง ค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาและปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามท่ีก าหนด
ในสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

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

 ส าหรับรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมของ RAC ค านวณโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดคู้ณ
กบัราคาค่าไฟต่อหน่วยการผลิต ทั้งน้ี บริษทัยงัรับรู้รายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีลงทุนร่วมกบัผู ้
ลงทุนรายอ่ืนๆ อีกดงัน้ี 

ธุรกจิผลติไฟฟ้า 

 1. บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และรายได้ตามสัญญาเช่า เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐาน
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา หน่วยท่ี 1 หน่วยท่ี 2 และหน่วยท่ี 3ไดเ้ดินเคร่ืองเชิง
พาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 
ตามล าดบั 
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 2. บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุน้
ร้อยละ 25 มีรายไดค้่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชุด โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ   
ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า และรายไดต้ามสัญญาเช่า เช่นเดียวกบัรายไดพ้ื้นฐานของบริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ ากดั 

 3. บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั โดยบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 40 มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ชุดท่ี 1 และ 2 ได้เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เม่ือวนัท่ี          
1 พฤศจิกายน 2557 และวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 ตามล าดบั 

 4. บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุน้
ร้อยละ 40 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration 
กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนครส่วนเดิมและส่วนขยายไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559 และ 31 ตุลาคม 2563 ตามล าดบั 

 5. บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั โดยบริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
ถือหุน้ ร้อยละ 35 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Firm 
ระบบ Cogeneration กบั กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ เดินเคร่ืองเชิง
พาณิชย ์เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

 6. บริษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากัด ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ างึม 2 ท่ี สปป.ลาว โดยมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าอาย ุ25 ปี นบัแต่วนัท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยก์บั กฟผ. โดย
ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าคร้ังแรก (Initial Operation Date) เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2554 

 7. Fareast Renewable Development PTE. LTD. (FRD) โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 50 โดยบริษทั FRD ถือหุน้ร้อยละ 53.21 ในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
Asahan-1 มีขนาดก าลงัผลิต 180 เมกะวตัต์ ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าอาซาฮาน จังหวดัสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมกราคม 2554 และมีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 30 ปี ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2583 กบัการ
ไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 8. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้ านอ้ย จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 25 ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงั
น ้ า ตั้ งอยู่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจ าปาสัก ใน สปป.ลาว และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว 27 ปี กับ กฟผ. ได้
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 

 9. บริษทั โซลาร์ตา้ จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 49 
ด าเนินงานโรงไฟฟ้าซ่ึงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์8 แห่งมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส าหรับผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็มากกบั กฟภ. และไดรั้บเงินสนบัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน (สกพ.) จ านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 

  10. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จ ากัด (โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3) และบริษทั เค. อาร์. ทู จ ากัด 
(โรงไฟฟ้าพลงังานลม ห้วยบง 2) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 20 ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม มีสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กกบั กฟผ. และไดรั้บเงินสนนัสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า 
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จ านวน 3.50 บาท ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายไดค้่าขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ 
จ ากดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉล่ีย 

 11. บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั บริษทั โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ 
(โคราช 7) จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 ด าเนินการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกบั กฟภ. และไดรั้บเงิน
สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า จ านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีรายไดค้่าขายไฟฟ้า แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกบับริษทั โซลาร์ตา้ จ ากดั คือ อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) และ Ft 
ขายส่งเฉล่ีย 

 12. บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั โดยบริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุ้น
ร้อยละ 40 ด าเนินงานโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงชีวมวลจากปีกไมแ้ละรากไมย้างพารา ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองคร้ังละ 5 ปีโดยอตัโนมติั (รวม 20 ปี) ไดเ้ดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์พ่ือ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

 13. กองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 49 ด าเนินการถือหุ้นทางออ้ม ในสัดส่วนร้อยละ 45 ใน
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซ่ึงเป็นหน่ึงในโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ปัจจุบนั ภายใตก้รอบสญัญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี
ก าลงัการผลิตรวม 620 เมกะวตัต ์มีสญัญาซ้ือขายไฟระยะยาว 25 ปี กบัการไฟฟ้าเวยีดนาม  

ธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 1. Asia Water Company Limited โดยบริษทั ราช-ลาวเซอร์วิส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุ้น
ร้อยละ 40 มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัรัฐวิสาหกิจน ้ าประปานครหลวงเวียงจนัทน์ ใน สปป.ลาว
ระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี ก าลงัการผลิตระยะท่ี 1 จ านวน 24,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

 2. บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 51 มีรายไดจ้ากติดตั้งเครือข่ายส่ือสารใยแกว้
น าแสงและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามโครงการจดัระเบียบสายส่ือสารท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุนครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ
ในประเทศไทย 

 3. บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จ ากัด ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 มีรายได้จากติดตั้ งและพฒันาโครงข่าย
โทรคมนาคมและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือใหบ้ริการ Internet of Things 

ธุรกจิเกีย่วเน่ือง และธุรกจิอ่ืนๆ 

 1. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการ
เดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา โดยมีสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 14  ปีใหก้บัโรงไฟฟ้าของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 

 2. บริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 37.50 มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายถ่านหินใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสา 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2561 – 2563 
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สิทธิประโยชน์จากการลงทุน   

1)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

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

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

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

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

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์              
บริษทั โซลาร์ต้า จ ากดั 

      

 โครงการไทรใหญ่ VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรทอง VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรสะพาน 1 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สองพ่ีน้อง 
จ.สุพรรณบุรี 

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

 โครงการไทรสะพาน 2 VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สองพ่ีน้อง 
จ.สุพรรณบุรี 

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

 โครงการไทรตาโต้ง VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สองพ่ีน้อง 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรประปา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 

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

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

 โครงการไทรย้อย VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

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

 โครงการไทรเสนา VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal)13 

อ.ไทรเสนา 
จ.อยธุยา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์            
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.โชคชยั 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์                
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 

VSPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 2 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าพลงังานลมห้วยบง 3 SPP 5 ปี 
(Automatic-Renewal) 

อ.ด่านขนุทด 
จ.นครราชสีมา 

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

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์  โคเจนเนอเรช่ัน 
ชุดที่ 1 และ 2 

SPP 25 ปี  อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

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

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลงังาน 
ชีวมวลสงขลาไบโอแมส 

VSPP 20 ปี อ.จะนะ 
จ.สงขลา 

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

โรงไฟฟ้านวนคร 
 

SPP 25 ปี  เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธานี 

วนัท่ี 3 มิถุนายน 2559/ 
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 (ส่วนขยาย) 

8 ปี นบัจากวนั COD -ไม่มี- 

 

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


              สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 หนา้ 36 
 

 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

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

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
ราช โคเจนเนอเรช่ัน 

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

2)  ลกัษณะสิทธิประโยชน์จากการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้า  ประเภทโรงไฟฟ้า อายุสัญญา  
PPA / SPP/ VSPP 

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

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

ล าน ้างึม เหนืออ่างเก็บ
น ้าเข่ือนน ้างึม 1
ประมาณ 35 กม. และ
ห่างจากเวียงจนัทน์ไป
ทางเหนือ 90 กม. 

26 มีนาคม 2554 (IOD) 
 
1 มกราคม 2556 (COD) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา IPP 25 ปี แขวงไชยบุรี 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long IPP 25 ปี สาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม 

 15 ปีนบัจากวนัมีรายได ้ -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้าของ RATCH-Australia 
Corporation Limited 

      

 Townsville Power Plant SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2568 North Queensland, 
Australia 

ปี 2542 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

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

สถานที่ตั้ง วนัเดนิเคร่ืองผลติไฟฟ้า 
(COD) 

ระยะเวลาการส่งเสริมการ
ลงทุน 

ส่วนเพิม่ราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder)  

 Kemerton Power Plant SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2573 West Australia, 
Australia 

ปี 2548 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 BP Kwinana Power Plant  SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2564 West Australia, 
Australia 

ปี 2539 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Windy Hill Wind Power Plant SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2561 Queensland, 
Australia 

ปี 2543 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

 Starfish Hill Wind Power 
Plant 

SPP Power Pool South Australia, 
Australia 

ปี 2546 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Mount Emerald Wind Power 
Plant 

SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2573 Queensland, 
Australia 

ปี 2561 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 Collinsville Solar PV Power 
Plant 

SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2574 Queensland, 
Australia 

ปี 2562 -ไม่มี- -ไม่มี- 

โรงไฟฟ้า Asahan -1 SPP ส้ินสุดสญัญาปี 2583 Nort Sumatra, 
Indonesia 

ปี 2554 -ไม่มี- -ไม่มี- 

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

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

  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศ 

 ปี 2563 สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดป้ระมาณการจีดีพีทั้งปีของเศรษฐกิจไทยอยูใ่นภาวะ
ถดถอย โดยติดลบร้อยละ 7.5 ซ่ึงเป็นผลมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้ งการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงครามการคา้และภยัแลง้ จากขอ้มูลของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) คาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะ
หดตวัลง หรือติดลบร้อยละ 4.4 ขณะท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวท่ี
เศรษฐกิจ มีการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 2.3 เม่ือเปรียบเทียบภาพรวมอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกบัประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีคาดว่าจะมีอตัราการเติบโตของจีดีพีติดลบร้อยละ 6.5 ในขณะท่ี
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม จะเป็นประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตเป็นบวกท่ีร้อยละ 2.91 ส่วนประเทศท่ีมีอตัราการเติบโต
ติดลบนอกจากประเทศไทย ประกอบดว้ย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพนัธรัฐมาเลเซีย มีอตัรา
การเติบโตติดลบร้อยละ 1.5, 9.5 และ 6.0 ตามล าดบั 

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ท าใหเ้กิดการชะลอตวัข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 น. 
ท่ีลดลงเหลือเท่ากบั 28,636.70 เมกะวตัต์ เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ เม่ือวนัท่ี         
2 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.27 น. ท่ีมีจ านวนเท่ากบั 30,853 เมกะวตัต ์ซ่ึงถือวา่ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั แมว้า่ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากนโยบายภาครัฐท่ีขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยูบ่า้น หยดุเช้ือ เพ่ือชาติ” ก็ตาม 
และจากการผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในระยะท่ี 1 และ 2 จะท าใหแ้นวโนม้การใชไ้ฟฟ้าเร่ิมดีข้ึน แต่กิจการบางประเภท
ยงัคงไม่สามารถกลบัมาด าเนินกิจการไดต้ามปกติ และยงัส่งผลให้การจดัหาพลงังานขั้นตน้และการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย
ลดลงในทุกประเภท 
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การจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1 (PDP 2018 Revision 1) 
 ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ไดท้ าการทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจและฐานราก โดยจดัท าเป็นแผนพฒันาก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (PDP 2018 Revision 1) ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 20 ตุลาคม 
2563 ตามล าดบั ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญัใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ด้านความมัน่คงทางพลงังาน ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี ตอบสนองปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าเพ่ือรองรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาติ รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพ่ือความมัน่คงในระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุวกิฤตดา้นพลงังาน 
2) ด้านเศรษฐกจิ โดยค านึงถึงตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสมส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าท่ีมีตน้ทุนต ่า เพื่อลดภาระผูใ้ชไ้ฟฟ้า
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของระบบ
ไฟฟ้า เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นการผลิตไฟฟ้าซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศสะทอ้นตน้ 
ทุนท่ีแทจ้ริง 3) ด้านส่ิงแวดล้อม ตอ้งลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยการสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า ทั้งดา้นการผลิตไฟฟ้าและดา้นการใชไ้ฟฟ้า โดยพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สมาร์ทกริด การปรับปรุงดงักล่าว มีความแตกต่างจากแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) ฉบบัเดิมดงัน้ี 

1. ปรับลดการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการโซล่าร์ประชาชน 
2. สนบัสนุนนโยบาย Energy for All ในการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าชุมชน ในช่วงปี 2563-2567 
3. ปรับเล่ือนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นปี 2565 และปี 2566 ปริมาณปี

ละ 60 เมกะวตัต ์พร้อมทั้งปรับเปล่ียนประเภทผูผ้ลิตจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 
4. ปรับเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ณ ส้ินปี 2580 เป็น 1,183 เมกะวตัต ์พร้อมทั้งแยกประเภท 

เช้ือเพลิงใหช้ดัเจนระหวา่งน ้ าเสีย ของเสีย กบัพืชพลงังาน 
5. เล่ือนก าหนดวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้าและเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ บริษทั บูรพา 

พาวเวอร์ เจเนอร์เรชัน่ จ ากดั 
6. เพ่ิมความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ดว้ยการยดือายโุรงไฟฟ้าแม่เมาะ เคร่ืองท่ี 9 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 270 เมกะวตัต ์ออกไปอีก 3 ปี โดยเล่ือนก าหนดปลดเป็นปี 2568 
7. ลดตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศดว้ยการยดือายโุรงไฟฟ้าท่ีมีตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า   

แม่เมาะเคร่ืองท่ี 12-13 โดยเล่ือนก าหนดปลดออกไปอีก 1 ปีเป็นปลดในปี 2569  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ก าลงัการผลิตรวมทั้งระบบของประเทศ เท่ากบั 45,480.37 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นก าลงั

การผลิตของ กฟผ. จ านวน 16,037.33 เมกะวตัตคิ์ดเป็นร้อยละ 35.26 ก าลงัการผลิตของ IPP จ านวน14,248.50 เมกะวตัต ์คิด
เป็นร้อยละ 31.33 ก าลงัการผลิตของ SPP จ านวน 9,473.94 เมกะวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 20.83 การรับซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
จ านวน 5,720.60 เมกะวตัตคิ์ดเป็นร้อยละ 12.58 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในต่างประเทศ 

อา้งอิงบทวิเคราะห์ของส านกังานพลงังานสากล (The International Energy Agency: IEA) คาดการณ์วา่
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะท าให้ความตอ้งการพลงังานทัว่โลกในปีน้ีลดลงถึงร้อยละ 6 ซ่ึงถือเป็นระดบั
ต ่าสุดในรอบ 70 ปี นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นต่างๆ ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น Global Warming, 
Greening Economy, Aging Society, Climate Change, Technology Disruptive ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา และปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลือจ ากดั เป็นตน้ ท าให้การขยายธุรกิจ ตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบระมดัระวงั อยา่งไรก็ดี ท่ามกลาง
สถานการณ์และกระแสโลกดงักล่าว บริษทัยงัคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่
ตลาดต่างประเทศ เน่ืองจากโอกาสภายในประเทศท่ีจ ากดัและการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน และธุรกิจพลงังานหมุนเวียนท่ีมีแนวโนม้
การเติบโตไดดี้ โดยประเทศท่ีบริษทัใหค้วามสนใจลงทุนเป็นล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ประเทศท่ีบริษทัมีฐานการลงทุนอยูเ่ดิม และ
ประเทศท่ีเป็นตลาดใหม่ของนกัลงทุน โดยสรุปดงัน้ี 

สปป.ลาว 

รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศนโยบายเป็น “แบตเตอร่ีแห่งเอเชีย” ดว้ยก าลงัการผลิตติดตั้งจ านวน 7,213       
เมกะวตัต์ผ่านโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็กจ านวนมาก และการส่งออกไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ประเทศไทย 
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไดล้ง
นามในบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายไฟฟ้าถึงปี 2573 จ านวน 9,000 เมกะวตัต์ กบัประเทศไทย และจ านวน 5,000 เมกะวตัตก์บั
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม 

ระหวา่งปี 2559-2563 สปป.ลาว สามารถดึงดูดการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากนกัลงทุนต่างประเทศ ส่งผลให้
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว เพ่ิมข้ึนจ านวน 6,457 เมกะวตัต์หรือร้อยละ 145 จากปี 2558 โดยรัฐบาล สปป.ลาว 
สามารถสร้างรายไดจ้ากการส่งออกกระแสไฟฟ้าไดก้วา่ 130,000 ลา้นกีบหรือกวา่ 14 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการลงทุน
ในพลงังานประเภทอ่ืนนั้น ถึงแมว้่า จะมีการประกาศสัดส่วนเป้าหมายพลงังานหมุนเวียน (ท่ีไม่ใช่พลงัน ้ า) ร้อยละ 30 
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ภายในปี 2568 แต่รัฐบาลก็ไม่ไดอ้อกมาตรการสนับสนุนท่ีน่าสนใจ อีกทั้ง อตัรารับซ้ือไฟฟ้า และการอุดหนุนยงัต ่ากว่า
ตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในกรณีท่ีขายใหก้บัภาคประชาชนภาคเกษตรกรรม และธุรกิจวสิาหกิจขนาดเลก็ ขนาดกลางจึง
ไม่น่าสนใจในสายตาของนกัลงทุนเท่าใด 

เครือรัฐออสเตรเลยี 

เป็นประเทศท่ีมีเร่ืองของการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งดา้นพลงังานกบัการด าเนินงานอยูต่ลอดเป็นเวลานานกวา่
10 ปี ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงระบบและตลาดซ้ือขายไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอย่างเสรีเช่นในปัจจุบนั ซ่ึงเง่ือนไข
นโยบายหลกัเน้นระบบท่ีมีเสถียรภาพ และในขณะเดียวกนั ตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนถึงปี 2573 ท่ีเขา้สู่ชั้น
บรรยากาศโลกร้อยละ 25-28 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกลาง ท าให้แต่ละรัฐตอ้งก าหนดเป้าหมายให้เกิดความ
ชดัเจน เช่น ในปี 2573 รัฐควีนส์แลนด์ ก าหนดสัดส่วนเช้ือเพลิงท่ีใชผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนร้อยละ 50 เป็นตน้ 
นอกจากน้ี การท่ีเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยไ์ดถู้กพฒันาอยา่งรวดเร็วและตน้ทุนการติดตั้งท่ีต  ่าลง ท าให้ภาคครัวเรือน
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน ออสเตรเลียจึงเป็นตลาดพลงังานหมุนเวียน และเทคโนโลยี Energy Storage หรือ ระบบกกัเก็บ
พลงังานท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของโลก 

สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมคิดเป็น 3 ใน 4 ของก าลงัการ
ผลิตในระบบไฟฟ้าของประเทศ ส าหรับส่วนท่ีเหลือเป็นโรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิงน ้ ามนัและพลงังานหมุนเวียน อยา่งไร  
ก็ดี อินโดนีเซีย ตั้งเป้าหมายเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียน จากร้อยละ 19 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 23 ภายในปี 
2568ธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีอ านาจผูกขาดอยูท่ี่การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Perusahaan Listrik Negara: PLN) ซ่ึงมี
สดัส่วนการผลิตร้อยละ 74 ควบคุมตั้งแต่การผลิต ด าเนินการโครงข่ายสายส่ง การกระจายและการจ าหน่ายสู่ครัวเรือนส่วน
กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายอ่ืนๆ มีสดัส่วนร้อยละ 26 

ส าหรับปี 2563 แมอิ้นโดนีเซียจะประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจและจีดีพีติดลบ เช่นเดียวกบัหลายประเทศใน
ภูมิภาค แต่อินโดนีเซียยงัคงจดัวา่เป็นประเทศท่ีนกัลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนมากประเทศหน่ึง เน่ืองจากเหตุผล
ความตอ้งการไฟฟ้าภายในประเทศท่ียงัอยู่ในระดบัสูงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลหรือพ้ืนท่ีเกาะเล็กเกาะน้อยท่ีระบบส่ง
ไฟฟ้าหลกัไม่สามารถเขา้ถึง อยา่งไรก็ตาม รัฐยงัขาดมาตรฐานในการสนบัสนุนการลงทุน อตัราการรับซ้ือไฟฟ้าต ่า ตน้ทุน
ทางธุรกิจสูง จากการก าหนดใหใ้ชสิ้นคา้ภายในประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 43 รวมถึงความไม่ชดัเจนในการท าสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหวา่งภาครัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาค 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

เศรษฐกิจของเวียดนามได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 น้อยกว่าประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคเดียวกัน โดยยงัคงระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้ งปีเป็นบวก อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2.91 เน่ืองจาก
ความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุนจากนกัลงทุนต่างชาติอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี รัฐบาลเวียดนามยงัส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนอยา่งจริงจงั โดยจะเห็นไดจ้าก
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) จากพลงังานแสงอาทิตยใ์นเวียดนาม เดิมมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พียง 134 เมกะวตัต ์ในปี 2561 เพ่ิมเป็น 5,500 เมกะวตัตใ์นปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าติดตั้งจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้งหมดในอาเซียน ถือวา่เป็นประเทศท่ีมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยสู์ง
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ท่ีสุดในอาเซียน ตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ฉบบัท่ี 7 อีกทั้ง แผนพฒันาก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าดงักล่าว ยงัสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวยีน โดยก าหนดเป้าหมายเพ่ิมพลงังานหมุนเวียนเป็นร้อย
ละ 7 ในปี 2563 และร้อยละ 10 ในปี 2573 อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีอุปสรรคในระบบสายส่งของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนามท่ี
ยงัไม่สามารถขยายตวัเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของภาคการผลิต โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวียน จึงอาจท าให้
เกิดความไม่เช่ือมัน่ในหมู่นกัลงทุนได ้

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา 

ตามแผน Myanmar Energy Master Plan 2558 รัฐบาลเมียนมาวางเป้าหมายหลกัของชาติ คือ ภาคครัวเรือน
มีไฟฟ้าใชภ้ายในปี 2573 อยา่งทัว่ถึง สร้างความสมดุลโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ซ่ึงปัจจุบนัมีโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสัดส่วนท่ีน้อยมาก รัฐบาลไดร่้างกฎหมายพลงังาน
หมุนเวยีน โดยก าหนดภายในปี 2564 และ 2568 ให้มีสัดส่วนไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 8 และร้อยละ 
12 ตามล าดบั ซ่ึงการท่ีจะส าเร็จไดต้ามเป้าหมายนั้น รัฐบาลจึงไดว้างแผนการบริหารไว ้เช่น การขยาย Grid และระบบ
จ าหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน การติดตั้ง Mini Grid และระบบผลิตไฟฟ้าของบา้นเรือนในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีไม่สามารถ
เช่ือมกบั Grid หลกัได ้การสนบัสนุนดา้นเทคนิค และการจดัอบรมให้ความรู้ให้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐในทุกระดบั พร้อมทั้ง
ใหโ้รงไฟฟ้าสามารถบริหารจดัการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงได ้

อยา่งไรก็ตาม พบวา่การลงทุนในเมียนมา ยงัคงมีความเส่ียงอยูม่ากจากปัจจยัในดา้นต่างๆ เช่น ตน้ทุนค่าท่ี
ดินสูง ภาครัฐยงัไม่มีความชดัเจนดา้นนโยบาย มาตรการกฎระเบียบ โดยเฉพาะกรอบขอ้กฎหมายและระบบส าหรับสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าโครงการขนาดใหญ่ โครงสร้างพ้ืนฐานไม่รองรับ ขาดแหล่งเงินทุนสนบัสนุน เป็นตน้ 

สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

โรงไฟฟ้าหลกัคือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน รองลงมา ไดแ้ก่โรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิงน ้ ามนั โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีไดรั้บความสนใจคือ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้
พิภพ ความตอ้งการไฟฟ้ากระจุกตวัอยูแ่ถบลูซอน ซ่ึงเป็นหมู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศ 

อุปสรรคของการลงทุนในฟิลิปปินส์คือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะกวา่ 7,000 แห่ง ท าให้การขนส่ง
เช้ือเพลิงและเช่ือมต่อกับระบบเป็นไปอย่างยากล าบาก และส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้รวมถึง ปัญหา
คอร์รัปชัน่ ท าใหข้ดัขวางการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

ตามแผนพลงังาน 5 ปี (ปี 2564-2568) ฉบบัท่ี 14 ของรัฐบาลจีน ก าหนดนโยบาย Power Mix โดยลด
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยเช้ือเพลิงถ่านหิน ซ่ึงขณะน้ีพบว่า มีก าลงัการผลิตมากเกินไป จนท าให้เกิดปัญหามลภาวะท่ี
รุนแรงและหนัมาสนบัสนุนพลงังานทดแทนมากข้ึน จึงก าหนดเป้าหมายพลงังานประเภท Non Fossil อยูท่ี่ร้อยละ 35 ในปี 
2563 เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ CO2 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของ
จีน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปริมาณความตอ้งการใชย้งัคงอยูร่ะดบัท่ี 7,380-7,450 TWh หรือสูงข้ึนร้อยละ 2-3 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
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สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

พ่ึงพิงเช้ือเพลิงหลกัคือ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 75 ของก าลงัผลิตรวมของประเทศ โดย
ในภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นของนักลงทุนเอกชนเป็นส่วนใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 77 ขณะท่ีภาคระบบจ าหน่ายเป็นของ
หน่วยงานรัฐ (TNB, Serawak Energy, Sabah Electricity) ส าหรับนโยบายภาครัฐ ก าหนดใหล้ดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลและ
เพ่ิมสดัส่วนพลงังานหมุนเวยีนใหม้ากข้ึน ซ่ึงภาครัฐมีนโยบายสนบัสนุนทั้งอตัรารับซ้ือไฟฟ้าและเงินสนบัสนุนเพ่ิมเติมใน
กรณีท่ีใชท้รัพยากรภายในประเทศ อย่างไรก็ดี พลงังานหมุนเวียนในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นของบริษทัในทอ้งถ่ิน ท่ีดิน
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่มีเง่ือนไขในการเช่าซบัซอ้นและหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลก ากบัหลายแห่งยงัมีความขดัแยง้ใน
เร่ืองเป้าหมายระหวา่งกนั จึงเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของนกัลงทุนต่างชาติ 

การแข่งขัน 

การศึกษาการจดัตั้งตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในอนาคต 

ในปี 2563 ตลท. และ กฟผ. ร่วมกนัศึกษาการพฒันาความพร้อมเพ่ือรองรับตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในระดบั
ขายส่ง โดยขอ้มูลจากการศึกษาจะน ามาใชป้ระกอบการจดัตั้งตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการเสนอให้มีการศึกษา
การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในระดบัขายปลีกเพ่ิมเติม เพ่ือหาขอ้ดีขอ้เสียของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบ
การแข่งขนัเสรีเต็มรูปแบบ ทั้งดา้นผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงจะเปิดโอกาสการลงทุนให้กวา้งข้ึนส าหรับผูล้งทุนในธุรกิจซ้ือขาย
ไฟฟ้า 

นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ 

บริษทัตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ทั้ งด้านการผลิต นวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพฤติกรรมของผูค้นในการใช้ชีวิตประจ าวนั เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันา
โครงการและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ อีกทั้งยงัมีแผนงานท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรในการศึกษานวตักรรมใหม่ๆ
อยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาบุคลากร 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีจะสามารถน าพาองคก์รให้กา้วหนา้
โดยมีแนวทาง ดงัน้ี 

1. พฒันาทกัษะใหมี้ความเป็นเลิศในสายอาชีพ 

2. มุ่งสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 

3. เตรียมความพร้อมในการท างานต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์และการท างานเป็นทีม 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

6. ปลูกฝังจิตส านึกดา้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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การค านึงถึง ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

เน่ืองดว้ย บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การด าเนินธุรกิจจึงยึดหลกั 
Environment Social and Governance (ESG) ซ่ึงค านึงถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนเป็นส าคญัเพื่อให้การ
เติบโตเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวคิด ดงัน้ี 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานมุ่งเน้นเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลให้มีความโปร่งใส เท่า
เทียม ตรวจสอบได ้

• ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ มุ่งเน้นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
มาตรฐาน CAC ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

• หลกัการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมุ่งเนน้ความมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

•ช่วยสร้างองค์กรธุรกิจท่ีเก่งและดี มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทั้ งด้านความสามารถ และ
ยกระดบัจิตใจโดยการปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ 

• ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคมมุ่งเนน้การดูแลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายให้ไดรั้บการปฏิบติั
และคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย มีการจดักิจกรรมพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมท า
หนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามกรอบท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

2.3 การจดัการผลติภัณฑ์   

2.3.1 วตัถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติ  

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

ประเภทเช้ือเพลงิ  

1) ก๊าซธรรมชาต ิ

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั โดยบริษทัได้
ท าสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยตรง เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2543 
มีอายสุญัญา 25 ปี ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) จะเป็นผูจ้ดัหาและส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโรงไฟฟ้า
ราชบุรีจากแหล่งยาดานาและเยตากุน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทั โดย
ก าหนดปริมาณการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจ านวน 431,000 ลา้นบีทีย/ูวนั ในส่วนของการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่าน
ท่อ ซ่ึงมีความยาวประมาณ 416 ไมล ์จากแหล่งยาดานา เขา้มาทางชายแดนดา้นอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี ต่อมา
จนถึงโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยการด าเนินงานของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
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ทั้งน้ี กฟผ. ไดท้ าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหลกั (Master Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2543 ซ่ึงจะมีการระบุเง่ือนไขเก่ียวกับปริมาณขั้นต ่าท่ี กฟผ. จะตอ้งรับ (Minimum Take 
Liability) กรณีท่ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ไม่สามารถรับก๊าซท่ี บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ส่งให้ครบตามปริมาณ          
ท่ีก าหนดในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหลกั  

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

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2545 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2545 บริษทั ไดล้งนามกบั กฟผ. และ บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ือปรับปรุงระบบเผาไหมโ้รงไฟฟ้าราชบุรีใหส้ามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความร้อนสูงข้ึน โดยค่าความร้อน
เดิมตามสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติมีค่าประมาณ 730-800 บีทียตู่อลูกบาศกฟ์ตุ โดยบริษทัไดรั้บคา่ชดเชยส าหรับคา่สึกหรอ 
ค่าเสียหายของอุปกรณ์ ค่าเช่ือเพลิงและอ่ืนๆ รวมเป็นเงิน 238.10 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินชดเชยงวดแรกในปี 2545 จ านวน 
132.10 ลา้นบาท ส าหรับการปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรีเพ่ือให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความร้อน 
830-840 บีทียตู่อลูกบาศก์ฟุต และไดรั้บเงินชดเชยดงักล่าวงวดท่ีสองในปี 2548 จ านวน 106.00 ลา้นบาท ส าหรับการ
ปรับปรุงระบบเผาไหมข้องโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ไม่มีผลกระทบอนัเกิดจากการปรับค่าความ
ร้อนของก๊าซธรรมชาติดงักล่าว 

2) น า้มนัเตา 

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

3) น า้มนัดเีซล 

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

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

แหล่งน ้าและปริมาณความต้องการใช้น ้า   

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

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

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

 

2.3.2 การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  

บริษทัตระหนกัดีวา่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั แมจ้ะสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสงัคม 
แต่อีกดา้นก็เป็นเหตุปัจจยัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีประชาคมโลกร่วมกนัหาหนทางลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพ่ือจ ากัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพ่ิมข้ึนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส บริษทัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชาคมโลกและอยูใ่นธุรกิจท่ีเป็นเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจก จึงพร้อมตอบสนองต่อปัญหาดงักล่าว  

ในปี 2563 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนให้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25 
ของก าลงัการผลิตเป้าหมาย 10,000 เมกะวตัต์จากเดิมร้อยละ 20 พร้อมทั้งสนบัสนุนให้มีการคิดคน้และพฒันานวตักรรม
ระบบการผลิตไฟฟ้าและเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยดัหรือลดการใชเ้ช้ือเพลิงไดเ้ช่นเดียวกบัท่ี
ประสบความส าเร็จจากโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ท่ีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าร่วม 3 ระบบ ประกอบดว้ย เคร่ืองกงัหัน
แก๊ส เคร่ืองกงัหนัไอน ้ าและเคร่ืองยนตแ์ก๊ส ซ่ึงเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยเ์ตม็ท่ีในปี 2563 สามารถลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตไดป้ระมาณ 300 บีทีย/ู กิโลวตัต-์ชัว่โมง คิดเป็นการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงประมาณร้อยละ 
4  เม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้าประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของกลุ่มบริษทัและประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกวา่โรงไฟฟ้าประเภท SPP อ่ืน ทั้งในช่วงท่ีความตอ้งการไฟฟ้าสูง (Peak) และความตอ้งการไฟฟ้าต ่า (Off-
Peak) โดยค่าประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า หรือ Efficiency ประมาณร้อยละ 47 และปัจจยัค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Equivalent 
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Availability Factor) อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 98 ผลงานดงักล่าวไดรั้บรางวลั Best Innovative Company Awards จากรางวลั
SET Awards 2020 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัตั้งใจท่ีจะยกระดบัความมุ่งมัน่การจดัการก๊าซเรือนกระจก ดว้ยการก าหนดเป้าหมาย
ลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงปีน้ีบริษทัไดด้ าเนินการศึกษาแนวทางตา่งๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจดัตั้งคณะท างาน
ดา้น ESG เพื่อมาพจิารณาการจดัท ากลยทุธ์และเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยก าหนดใหแ้ลว้เสร็จในปี 2564 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่น
มา บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมดว้ยการพฒันาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานประเทศไทยของ
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ อบก.ไดแ้ก่ โครงการประเภทเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน 
โครงการประเภทพลงังานทดแทน และโครงการประเภทป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสี เขียว ทั้ง 3 โครงการสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ไดปี้ละ 2,602 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า อีกทั้งยงัไดจ้ดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีบริษทั
ควบคุมการบริหาร ในปี 2563 บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดเ้ร่ิมท าการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์องคก์ร โดยใช้
วธีิการของ อบก. ซ่ึงจะเป็นฐานขอ้มูลส าหรับวางแนวทางและเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษทัดว้ย  
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ความมุ่งมัน่ลดก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งผลติ 

นวตักรรมใหม่เพ่ือการลดใช้เช้ือเพลงิของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 

โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP: Small Power Plant) ท่ีมีก าลงัการผลิต 
99.23 เมกะวตัตมี์อายสุญัญาการเดินเคร่ือง 25 ปี  ตั้งอยูต่  าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี บริษทัถือหุน้ร้อยละ 35 
ไดพ้ฒันานวตักรรมและติดตั้ง “ระบบการผลิตพลังังานไฟฟ้าและไอน ้ าร่วม 3 ระบบ” ซ่ึงบริษทัคิดคน้ข้ึนใหก้ารผลิต
พลงังานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกวา่โรงไฟฟ้า SPP ทัว่ไป กล่าวคือ โรงไฟฟ้าใชเ้ช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้านอ้ยกวา่โรงไฟฟ้า
ประเภทเดียวกนั  จากการบริหารอตัราการใชค้วามร้อน (Heat Rate) ตอบสนองต่อการเดินเคร่ืองทั้งในช่วงท่ีลูกคา้มีความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด  (On-Peak) และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าต ่าสูงสุด (Off-Peak) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นอยา่งดี ผลท่ี
ไดรั้บคือช่วยลดตน้ทุนการผลิต และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

นวตักรรมระบบการผลิตพลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าร่วม 3 ระบบน้ี  ประกอบดว้ย เคร่ืองกงัหนัแก๊ส (Gas 
Turbine) เคร่ืองกงัหนัไอน ้ า (Steam Turbine) และเคร่ืองยนตแ์ก๊ส (Gas Engine) เป็นระบบการผลิตพลังังานไฟฟ้าท่ีน ามาใช้
ทดแทนโมเดลเคร่ืองจกัรการผลิตพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ท่ีใชก้นัทัว่ไป โดยระบบน้ีใชเ้คร่ือง 
ยนตแ์ก๊ส  3 เคร่ืองแทนการใชเ้คร่ืองกงัหนัแก๊ส 1 ชุด ท า ใหโ้รงไฟฟ้าเดินเคร่ืองผลิตตามค าสัง่ของลูกคา้ไดย้ดืหยุน่มากข้ึน 
สามารถรองรับการสัง่เดินเคร่ืองและหยดุเดินเคร่ืองไดทุ้กวนั (Daily Start/Stop : DSS) ตามความตอ้งการของลูกคา้       
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นวตักรรมน้ีสามารถลดปริมาณอตัราการใชค้วามร้อนหรือปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลต่อหน่วยไฟฟ้า

ท่ีผลิตไดป้ระมาณ 300 บีทีย/ู กิโลวตัต-์ชัว่โมง คิดเป็นการประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงประมาณร้อยละ 4  เม่ือเทียบกบั
โรงไฟฟ้าประเภท SPP ทัว่ไป ขณะท่ีประสิทธิภาพการผลิตทั้งในช่วงท่ีความตอ้งการไฟฟ้าสููง (Peak) และความตอ้งการ
ไฟฟ้าต ่า (Off-Peak) อยูท่ี่ร้อยละ 47.05 สูงกวา่ค่าเฉล่ียโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนัอยูท่ี่ร้อยละ 42.92 และปัจจยัค่าความพร้อม
จ่ายไฟฟ้า  (Equivalent Availability Factor) อยูท่ี่ร้อยละ 98.75 เทียบกบัค่าเฉล่ียโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกนัท่ีร้อยละ 89.97
ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวา่งขอจดอนุสิทธิบตัรนวตักรรมการผลิตในรูปแบบใหม่น้ีกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญารวมทั้งไดข้ยาย
ผลนวตักรรมดงักล่าวไปติดตั้งในโครงการส่วนขยายของโรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหมี้
อตัราการใชค้วามร้อนนอ้ยท่ีสุดและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้หน้อ้ยท่ีสุดดว้ย
 

 

ปริมาณการผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ปี 2563 
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ในปี 2563 บริษทัมีโครงการพลงังานทดแทนท่ีเร่ิมเดิมคร่ืองเพือ่ท าการทดสอบตามมาตรฐานการเช่ือมต่อ
ระบบไฟฟ้า  2 โครงการรวมคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุน้ 376.74 เมกะวตัต ์ โดยมีศกัยภาพในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าปีละ 1.18 ลา้นเมกะวตัต-์ชัว่โมง คาดวา่จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไดปี้ละ 874,455 ตนั
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 

เปรียบเทยีบเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าประเภท IPP ของกลุ่มบริษทัท่ีใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ตามค่ากรณีฐานท่ี  0.4945 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อเมกะวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงเป็นค่าท่ีก าหนด
ร่วมกนัระหวา่งองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เม่ือปี 2562 ซ่ึงธุรกิจ
ไฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีมีการซ้ือขายไฟฟ้าตามสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ คือ กฟผ. เป็นหลกั ท าใหโ้รงไฟฟ้าแต่ละแห่งตอ้งเดินเคร่ือง
ใหไ้ดก้ าลงัการผลิตและชนิดของเช้ือเพลิงตามท่ีลูกคา้  (ศูนยค์วบคุมระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ) ก าหนด ในปี 2563 ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยไฟฟ้าสุทธิท่ีโรงไฟฟ้า IPP ของกลุ่มบริษทัมีปริมาณท่ีสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

การประเมนิการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลติไฟฟ้าตามแนวทาง อบก. 

บริษทัไดท้ าการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าตามวธีิการค านวณการลดก๊าซเรือน
กระจก จากมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ท่ีองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) พฒันาข้ึน
เม่ือปี 2562 ซ่ึงการก าหนดกรณีฐานของการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ข้ึนอยูก่บัการก าหนดของแต่ละประเทศ โดย
ประเทศไทยมีการก าหนดกรณีฐานของการประเมินแบ่งเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 

• ใชปี้ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ส าหรับการประเมินตามเป้าหมาย NAMA (ภายในปี 2563) 

• ใชปี้ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ส าหรับการประเมินตามเป้าหมาย NDC (ภายในปี 2573) 

*NAMA (Nationally Appropriated Mitigation Action) คือการด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ 
NDC (Nationally Determined Contribution) คือการมีส่วนร่วมท่ีประเทศก าหนดในการลดก๊าซเรือนกระจก 
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การค านวณคา่ CO2 Intensity (CI) ในปี 2553 (กรณีฐาน) ของโรงไฟฟ้า กฟผ. และ IPP ท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลแตล่ะประเภท คิดเป็นค่า CI 2553 ของเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ = 0.4945 tCO2e และน ามาค านวณค่า CI ในปี 2563 
ของโรงไฟฟ้าราชบุรี (โรงไฟฟ้า IPP) ดงัน้ี 

 
 หมายเหต:ุ 1) ค านวณโดยใช้ข้อมูลูของโรงไฟฟ้า ปี 2563 จากเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีใช้  

 2) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ้ ไม่ม ีการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าจนส้ินสุดสัญญาการเดินเคร่ือง เม่ือวันท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยไฟฟ้าสุทธิท่ีผลิตไดข้องโรงไฟฟ้าราชบุรี กบัเป้าหมายท่ี
ค่าเฉล่ียปีฐาน พ.ศ. 2553 ของ กฟผ. (กรณีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้้ือเพลิง ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.4945 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเมกะวตัต-์ชัว่โมง) พบวา่ โรงไฟฟ้าราชบุรี มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยไฟฟ้าต ่ากวา่
เป้าหมาย คือ สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยไดสู้งกวา่เม่ือเทียบกบัปีฐาน (2553) 

 

โครงการและกจิกรรมการลดใช้พลงังานและการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ ในปี 2563 

โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งยงัคงมุ่งมัน่ทุ่มเทเพ่ือคิดคน้ศึกษาแนวทางและวธีิการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีน าส่งไปสู่ลูกคา้และผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
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ถึงแมโ้รงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีซ่ึงมีอายกุารเดินเคร่ืองมาแลว้กวา่ 20 ปี และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 5 
ปี (2561-2565) บรรลุเป้าหมายท่ี 1,142 เมกะวตัต-์ชัว่โมงแลว้เม่ือปี 2562 ทวา่ในปี 2563 โรงไฟฟ้าราชบุรียงัคงด าเนินการ
ต่อเน่ืองในอีก 2 โครงการสามารถลดปริมาณการใชพ้ลงังงานไดเ้พ่ิมเติมอีก 881 เมกะวตัต-์ชัว่โมง นอกจากน้ีโรงไฟฟ้า
ราชบุรียงัไดมี้การก าหนดแผนอนุรักษพ์ลงังาน 5 ปี (2564-2568) โดยตั้งเป้าลดการใชพ้ลงังานสะสมใหไ้ม่นอ้ยกวา่ 79.4988 
ลา้นเมกะจูล หรือเทียบเท่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าปีละ 228,400 กิโลวตัต-์ชัว่โมงเพ่ิมเติมดว้ย 

โครงการประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) 

ในปีน้ีกลุ่มบริษทัท าการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าหลกั ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี และอาคารส านกังานบริษทั ในขอบเขตท่ี 1 และขอบเขต
ท่ี 2 อยา่งต่อเน่ือง และไดข้ยายผลการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทน้ี์ไปยงัโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษทั คือ โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม ราช โคเจนเนอเรชัน่ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินทอ์งคก์รขององคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าประเภท SPP แห่งแรกของบริษทัท่ีท าการประเมินคาร์บอนฟตุ 
พร้ินท ์
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การลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไก T-VER 

โรงไฟฟ้าราชบุรียงัคงด าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผา่นโครงการ T-VER อยา่งตอ่เน่ือง
ใน 3 ประเภทโครงการดว้ยการใชร้ะบบการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (Monitoring, Reporting and 
Verification : MRV) มาประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการขบัเคล่ือนระบบการ      
ซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ของประเทศในอนาคต 
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้ทรัพยากรและพลงังาน 

กลุ่มบริษทัมีการรณรงคแ์ละจดัท าโครงการลดการใชท้รัพยากรและพลงังานภายในอาคารส านกังานและ

กิจกรรมนอกกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าดว้ย ไดแ้ก่  การจดัท าโครงการส านกังานสีเขียว การจดัท าโครงการธนาคาร

ขยะและการท ากิจกรรม 3R (Reduce/ Reuse/ Recycle) 

 

กจิกรรมส่งเสริมการลดใช้พลงังานในชุมชน 

บริษทัสร้างการมีส่วนร่วมดว้ยการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชุมชน เพื่อจดัท าโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีช่วยลดการใชท้รัพยากรและพลงังานและลดค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั ซ่ึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไดอี้กทางหน่ึง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• จดัท าโครงการพลงังานชุมชนระยะท่ี 3 ในพ้ืนท่ี ต าบลยางหกั อ าเภอ
ปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
• ส่งเสริมเทคโนโลยพีลงังานชุมชน เพ่ือช่วยลดการใชพ้ลงังานจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิล ลดรายจ่าย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
• สนบัสนุนแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย ์แทนการใชเ้คร่ืองป่ันไฟ ท่ีใช้
น ้ ามนัดีเซล รวม 23 หลงัคาเรือน ตั้งแต่ปี 2557 
• สามารถเพ่ิมเสถียรภาพดา้นพลงังานใหก้บัชุมชนสร้างองคค์วามรู้ใน
การบริหารจดัการ ช่วยลดรายจ่าย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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การเพิม่แหล่งดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

นอกเหนือจากการด าเนินงานดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกภายในธุรกิจของกลุ่มบริษทัแลว้ บริษทัยงัสนบั 
สนุนการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจก ดว้ยการส่งเสริมชุมชนอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าชุมชนทัว่ประเทศ อนัเป็นแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือน
กระจกท่ีส าคญัอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัส่งเสริมชุมชนใหช่้วยรักษาพ้ืนท่ีป่าชุมชน ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกในทางออ้มมาตั้งแต่
ปี 2551 ภายใตโ้ครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชน หรือโครงการกลา้ยิม้ โดยด าเนินกิจกรรมประกวดป่าชุมชน ร่วมกบักรมป่า
ไม ้ ในปี 2563 มี จ านวนป่าชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากกิจกรรมของบริษทั 145 แห่ง คิดเป็นพ้ืนท่ีป่ารวม 93,023 ไร่   
ท าใหบ้ริษทัมีส่วนส่งเสริมการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 186,046 ตนัคาร์บอนไดออกไซด ์ (อา้งอิงค่าการกกัเก็บ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ฉล่ียของป่าไม ้เท่ากบั 2 ตนัต่อไร่ตอ่ปีจากกรมป่าไม)้ 

โครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) 

บริษทัไดน้ ากิจกรรมการลดใชพ้ลงังานของส านกังานใหญ่และกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนลดการใชพ้ลงั 
งาน 2 โครงการเขา้ขอรับการรับรองจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ภายใตโ้ครงการประเภท
การเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดไดเ้ท่ากบั 16.72 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี 

 

 

 

• จดัท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษป่์าชุุมชน ภายใตโ้ครงการ “คน
รักษป่์า ป่ารักชุมชน” ดว้ยกิจกรรมการประกวดป่าชุมชน การสมัมนา
เครือข่ายผูน้ าป่าชุมชน และค่ายเยาวชนกลา้ยิม้ 
• เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงประโยชนใ์นการอนุรักษแ์ละบริหาร 
จดัการพ้ืนท่ีป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ 2551 
• ตั้งแตปี่ 2551-2563 มีป่าชุมชนรวม 1,828 แห่งท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
จากบริษทัคิดเป็นพ้ืนท่ีป่ารวม 1,605,871.44 ไร่ และมีศกัยภาพเก็บกกั
คาร์บอนไดออกไซด ์จ านวน 3,211,742.88 ตนัคาร์บอนไดออกไซด ์
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การปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงสภาพภููมอิากาศ 
การประเมนิความเส่่ียงและบริหารจดัการผลกระทบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะท างานบริหารความเส่ียงไดท้ าการประเมินความเส่ียงและการ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในภาพรวมองคก์รและรายโครงการ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 
กลุ่มบริษทัมีการเตรียมการและมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัผลกระทบอนัเกิดจากความเส่ียงดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม
รวมทั้งแผนความตอ่เน่ืองทางธุรกิจเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัเพื่อใหธุ้รกิจยงัสามารถด าเนินการต่อไป
ไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั 
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โอกาสจากการเปลี่ย่นแปลงสภาพภููมอิากาศ 
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ผลการด าเนินงานปี 2563  

1. การใช้ทรัพยากรผลติพลงังานไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าทุกแห่งใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการการใชเ้ช้ือเพลิง พลงังาน น ้ าดิบ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
ส าคญัในการผลิตไฟฟ้าใหคุ้ม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในดา้นตน้ทุน รวมทั้งคุณค่าตอ่ส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนดว้ย  

1.1 ปริมาณการใช้เช้ือเพลงิและอตัราการใช้ความร้อน 

การใชเ้ช้ือเพลิงและปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดสุ้ทธิของโรงไฟฟ้าท่ีอยูใ่นการควบคุมของบริษทั ได ้
แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี  โรงผลิตไฟฟ้านวนคร  โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ โรงไฟฟ้า ราช       
โคเจนเนอเรชัน่ ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเคเมอร์ตนัและโรงไฟฟ้าทาวน์วลิลใ์นประเทศออสเตรเลีย ในปี 2563 

 

 
 

1.2 ปริมาณการใช้น า้ 

แหล่งน ้ าดิบท่ีใชเ้ป็นวตัถดิุบในการผลิตของโรงไฟฟ้าหลกัในกลุ่มจงัหวดัราชบุรี คือ แม่น ้ าแม่กลอง ท่ีถือ
เป็นแม่น ้ าสายหลกัของจงัหวดัราชบุรีท่ีรับน ้ ามาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนท่าทุ่งนา และเข่ือนแม่กลอง ซ่ึงการใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการชลประทานและการท าการเกษตร โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัจึงใหค้วามส าคญัต่อการ
ติดตามและเฝ้าระวงัสดัส่วนการระบายน ้ าในลุ่มน ้ าและสดัส่วนการสูบน ้ าดิบจากแม่น ้ าแม่กลองมาใชเ้พื่อประเมินความเส่ียง
จากการขาดแคลนน ้ าและการแยง่ชิงน ้ ากบัชุมชน รวมทั้งประเมินความตึงเครียดของน ้ าโดยใชข้อ้มููลของ World Resources 
Institute (Aqueduct Water Risk Atlas and the Water Risk Filter) จากการติดตามเฝ้าระวงัประเด็นการขาดแคลนน ้ าและการ
แยง่ชิงน ้ าใชก้บัชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พบวา่  ในปี 2563 กลุ่มโรงไฟฟ้าหลกัยงัไม่พบปัญหาการแยง่ชิงการใชน้ ้ ากบั
ชุมชนหรือปัญหาการขาดแคลนน ้ าใชใ้นลุ่มแม่น ้ าแม่กลองตั้งแตพ้ื่นท่ีตน้น ้ าถึงปลายน ้ าแต่อยา่งใด 

ส าหรับพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเป็นแหล่งผลิตน ้ าประปาท่ีใชเ้ป็นน ้ าดิบใหก้บัโรงผลิตไฟฟ้านวนครและ
โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชัน่ จดัอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความตึงเครียดของน ้ าในระดบัปานกลาง-สูง (2-3) แต่ในปีท่ีผา่นมายงัไม่
พบปัญหาการขาดแคลนน ้ าท่ีส่งผลต่อการผลิตและการแยง่ชิงน ้ ากบัชุมชน โดยโรงไฟฟ้าจะประสานงานการผลิตกบัผู ้     
จ าหน่ายน ้ าประปา กรณีมีภาวะขาดแคลนน ้ าดิบเกิดข้ึน เพือ่วางแผนรูปแบบการผลิตต่อไป 
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ขอ้มููลปริมาณการใชน้ ้ าดิบจากลุ่มแม่น ้ าแม่กลองของโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ีและโรงไฟ 
ฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.7 ของปริมาณน ้ าในแม่น ้ าแม่กลอง และไม่จดัเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการประเมิน
ระดบัความตึงเครียดของน ้ า (water stress) 

 
 

2. การบริหารจดัการน า้ 
วธีิจดัการน า้ของโรงไฟฟ้า 
• การใชน้ ้ าหมุุนเวยีนในระบบหล่อเยน็ของโรงไฟฟ้า ดว้ยการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพน ้าในหอ

หล่อเยน็ใหมี้จ านวนรอบการใชน้ ้าเพ่ิมข้้ึน 
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• การรีไซเคิล โดยติดตั้งระบบ Reversed Osmosis (RO) และ Ultra Filter เพื่อน าน ้ าท่ีบ าบดัแลว้กลบัไป
ปรับปรุงคุณภาพและน ากลบัไปใชใ้หม่ในกระบวนการผลิต 

 

 
 

3. การลดการใช้พลงังาน 
โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและอนุรักษพ์ลงังานเพื่อลดการใชพ้ลงั 

งานไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพ่ิม เช่น โรงไฟฟ้าราชบุรีใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
ท่ีติดตั้งบนผิวน ้ าของอ่างเก็บน ้ าส าหรับหล่อเล้ียงโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีในช่วงของการถูกสัง่ใหเ้ป็นก าลงัการผลิต
ส ารอง นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้ยงัลดการใชเ้ช้ือเพลิง และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตท่ี 2
โรงไฟฟ้าอีกดว้ย 

 
4. การจดัการคุุณภาพส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 

บริษทัมุ่งหมายจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ย อากาศ น ้ า เสียง ของเสีย และระบบนิเวศท่ีอยู ่
รอบสถานประกอบการใหมี้คุณภาพท่ีดี ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าไดจ้ดัวางระบบการบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุุมการป้องกนัและการก าจดัมลพิษ การเฝ้า
ระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งในโครงการและในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการรายงานขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวด 
ลอ้มและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหก้บัส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง 
แวดลอ้มทุก 6 เดือน นอกจากน้ียงัมีการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใชเ้สริมประสิทธิภาพ
การจดัการใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าหลกัของบริษทั 

ในปี 2563 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งครบถว้น จึงไม่มี 
ขอ้ร้องเรียนและบทปรับจากกรณีหรือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหรือละเมิดกฎหมายแต่อยา่งใด 
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4.1 การจดัการคุุณภาพอากาศ 
โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลกัท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการ

ผลิตไฟฟ้า และบางแห่งใชน้ ้ ามนัดีเซลและน ้ ามนัเตาเป็นเช้้ือเพลิงส ารอง 

 
 

ทั้งน้ีระบบการตรวจวดัมลสารจะมีระบบสญัญาณเตือน ในกรณีท่ีค่าคุณภาพอากาศจากปลายปล่องสูงข้ึน
และเขา้ใกลค้า่มาตรฐานท่ีประมาณร้อยละ 80 โดยโรงไฟฟ้ามีแนวทางด าเนินการเพื่อลดปริมาณมลสารดงัแผนภาพน้ี  
 

 
 

บนปลายปล่องของโรงไฟฟ้าทุกแห่งไดติ้ดตั้งระบบตรวจวดัปริมาณมลสารท่ีปล่อยออกมาสู่บรรยากาศ 
หรือ Continuous Emission Monitoring System (CEMs) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีการรายงานขอ้มลูแบบเรียลไทมไ์ปยงั
หอ้งควบคุมการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าและกรมควบคุมมลพิษส าหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยมีการเช่ือมต่อขอ้มูลไปยงัจอ 
แสดงผลท่ีตั้งอยูห่นา้โรงไฟฟ้าอีกดว้ย 
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ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปลายปล่อง 

 
 

ผลการตรวจคุุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่ว่ไปในชุุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุุรี 
โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการติดตามตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศผา่นระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ (Ambient Air Quality Monitoring Systems: AAQMs) โดยติดตั้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในชุมชนรวม 4 
สถานีและก าหนดจุดตั้งตามทิศทางลมในทุกฤดูกาลระบบดงักล่าวมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความถูกตอ้งของระบบ
ทุก 6 เดือนโดยหน่วยงานผูต้รวจประเมินภายนอก 

 
 

การเฝ้าระวงัปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 
จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศท่ีมีค่าเกินมาตรฐาน

ในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและการด ารงชีวติของชุมชนนั้น ในปี 2563 โรงไฟฟ้า
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ราชบุรีจึงไดเ้ร่ิมท าการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง PM 2.5 เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นชาวเหนือท่ีอยูใ่กลก้บัโรงไฟฟ้า  นอก 
เหนือไปจากการตรวจวดัคุณภาพอากาศอยา่งต่อเน่ืองของทั้ง 4 สถานีในชุมชนแลว้ โดยท าการตรวจวดัปริมาณ PM 2.5 
ใน 2 ช่วงเวลา คือ เดือนมีนาคมและกนัยายน พบวา่ ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองดงักล่าวยงัคงมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน และทางโรงไฟฟ้าจะท าการตรวจวดัค่าปริมาณฝุ่ นละออง PM 2.5 เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพ
อากาศในพ้ืนท่ีชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการตรวจวดัฝุ่นละออง PM2.5 

 
 

4.2 การจดัการน า้ทิง้ 
น ้าท่ีผา่นการใชง้านในกระบวนการผลิตและส านกังานแลว้ จะถูกน าไปบ าบดัแบบแยกประเภท เพื่อจดัการ

คุณภาพน ้ าแต่ะประเภทอยา่งเหมาะสม โดยน ้ าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัแลว้บางส่วนจะถูกน ากลบัไปใชซ้ ้ า เช่น ใชใ้นแปลงสาธิต
การเกษตร การรดน ้ าตน้ไม ้ปริมาณน ้ าท่ีเหลือหลงัจากการน าไปใชใ้หม่และใชซ้ ้ าจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งรองรับน ้ าและมีการ
ตรวจสอบค่าบีโอดีและซีโอดีของน ้ า รายงานผลผา่นระบบออนไลน์ไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงแหล่งน ้ า
ธรรมชาติภายนอกโรงไฟฟ้า 

ส าหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี น ้ าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้บางส่วนจะถูกน าไปปรับปรุงคุณภาพในระบบ Reverse 
Osmosis เพื่อน ากลบัไปใชใ้นกระบวนการผลิตใหม่ นอกจากน้ียงัมีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าของแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีเป็น
แหล่งรองรับน ้ าท้ิงใน 3 จุดคือ จุดท่ีปล่อยน ้ าท้ิงเหนือจุดปล่อยน ้าท้ิง และทา้ยจุดปล่อยน ้ าท้ิง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่น ้ าท้ิงนั้นไม่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าในแหล่งรองรับน ้ าตามธรรมชาติ และชุมชนในทา้ยน ้ ายงัสามารถใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งน ้ าได้
โดยไม่มีผลกระทบใด 

 

 



         สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

 หนา้ 65 
 

ปริมาณน า้ทิง้ของโรงไฟฟ้า 

 
 

ผลการตรวจวดัคุุณภาพน า้ทิง้โรงไฟฟ้า 

 
 

4.3 การจดัการของเสีย 
โรงไฟฟ้าทุกแห่งมุ่งเนน้การจดัการของเสียดว้ยมาตรการ 3Rs เพื่อเป็นการน าของเสียหรือวสัดุท่ีสามารถ

ใชซ้ ้ าหรือน าส่งไปรีไซเคิลไดใ้หก้ลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตและการใชป้ระโยชน์อ่ืนอยา่งตอ่เน่ือง อีกทั้งยงัคงพิจารณาเลือก
วธีิการก าจดัของเสียท่ีหลีกเล่ียงการฝังกลบใหม้ากท่ีสุด เช่น การน าไปเป็นวตัถุดิบผสมในการผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นๆ หรือการ
น าไปเผาในเตาเผาเพื่อใหไ้ดพ้ลงังานส าหรับของเสียท่ีสามารถน าไปด าเนินการได ้ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ใหข้องเสียจากการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นการปนเป้ือนสู่ดิน แหล่งน ้ า ผิวดิน หรือแหล่งน ้ าใตดิ้น
รวมถึงห่วงโซ่อาหารดว้ย   

 ปี 2563 ปริมาณของเสียรวมท่ีเกิดจากกระบวนการการผลิตไฟฟ้าและส านกังานของโรงไฟฟ้าหลกัอยา่ง
โรงไฟฟ้าราชบุรี มีปริมาณรวม 4,210.48 ตนั แบ่งเป็นขยะไม่อนัตราย จ านวน 3,842.12 ตนั และขยะอนัตรายรวม 368.36 
ตนั ซ่ึงโรงไฟฟ้ามีการจดัการของเสีย ดงัน้้ี 
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ประเภทและวธีิการก าจดัของเสีย 

 
 

การใช้ประโยชน์จากยปิซ่ัมเหลือทิง้ของโรงไฟฟ้าราชบุุรี 
ในปีน้ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดน้ ายปิซัม่ท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการก าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดข์อง

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนราชบุรีท่ีไดจ้ดัเก็บไวใ้นบ่อฝังกลบยปิซัม่ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งต่อเน่ืองโดยร่วม 
กบับริษทั คนอฟ ยปิซัม่ (ประเทศไทย) จ ากดั น าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตแผน่ยปิซัม่บอร์ด และส่งมอบใหก้บัชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าน าไปใชป้ระโยชน์  

 
 
การจดัการของเสียจากการร้ือถอนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ก าลงัการผลิตติดตั้ง 720 เมกะวตัต ์ ไดห้ยดุการเดินเคร่ืองเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 ตามการส้ินสุดสญัญาซ้้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  
บริษทัไดจ้ดัท ามาตรการป้องกนัและควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการร้ือถอนโรงไฟฟ้าเสนอต่อ

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในฐานะหน่วยงานก ากบั เพื่อใหรั้บทราบซ่ึงรวมถึงมาตร 
การจดัการของเสียดว้ย    
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การร้ือถอนโรงไฟฟ้า ไดว้า่จา้งบริษทัผูเ้ช่ียวชาญรับผดิชอบด าเนินการ โดยโรงไฟฟ้าไดก้ าหนดเง่ือนไข
และมาตรการป้องกนัและควบคุมผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มไวใ้นสญัญาจา้งงาน พร้อมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผู ้
รับจา้งเป็นประจ าทุกวนัอยา่งเคร่งครัด 

 
ของเสียอนัตรายที่ค่วบคุุมการจดัการอย่างเข้มงวด 

ประเด็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีโรงไฟฟ้าใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่คือการจดัการร้ือถอนอุปกรณ์ท่ีมีของ
เสียอนัตรายประเภทท่ีมีศกัยภาพท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนสูง ไดแ้ก่ ซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์
หรือ SF6 และสารท าความเยน็ชนิด R22 รวมทั้งการก าจดัสารดงักล่าว ซ่ึงโรงไฟฟ้าไดก้ าหนดมาตรการและเฝ้าระวงัการ
จดัการของเสียดงักล่าว ดงัน้้ี  

 

 
 

 

4.4 การจดัการเสียง 
แหล่งก าเนิดเสียงในกระบวนการผลิตท่ีส าคญัมาจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ป๊ัมสูบน ้ า หรือกิจกรรมงานบ ารุง 

รักษาโรงไฟฟ้า ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัเสียงครอบเคร่ืองจกัรของโรงไฟฟ้าไวอ้ยา่งรัดกมุ พร้อมทั้งจดัท า
แนวกนัเสียงและก าหนดมาตรการป้องกนัเสียงใหก้บัผูป้ฏิบติังาน ดว้ยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายดา้นเสียงอยา่ง
ครบถว้น รวมทั้งตรวจวดัระดบัเสียงเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานและชุมชนไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากเสียงของโรงไฟฟ้้า 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียง 

 
 
 

5. การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในโรงไฟฟ้าราชบุุรี 
ในการจดัการผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า ยงัมุ่งหวงัท่ีจะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศใน

โรงไฟฟ้าใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติในพ้ืนท่ีและเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพใหม้ากข้ึน 
โรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้ าเนินการติดตามประเมินการเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพโดยใชด้ชันี   

ช้ีวดัความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวติ 4 ประเภท ไดแ้ก่ นก สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก และ
สตัวเ์ล้ือยคลาน รวมถึงรักษาพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าใหเ้ป็นแหล่งทีอยูอ่าศยัและห่วงโซ่อาหารของพืชและสตัวต์่างๆ สร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศ นบัตั้งแต่ปี 2540 ท่ีเร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าราชบุรีไดด้ าเนินการส ารวจจ านวนและความหลากชนิด
ปริมาณประชากร การแพร่กระจาย ความชุกชุม และสถานภาพของสตัวป่์าปีละ 2 คร้้ัง คือ ช่วงฤดูฝนในดือนสิงหาคม และ
ฤดูแลง้ในเดือนธนัวาคม บริเวณพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้ารวม 1 ตารางกิโลเมตร ผลการส ารวจตลอด 23 ปี  แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบ
นิเวศของพ้ืนท่ีโดยรอบโรงไฟฟ้าสามารถด ารงอยูไ่ดก้บักิจกรรมของโรงไฟฟ้า 

ผลการส ารวจปี 2563 
ในปี 2563 โรงไฟฟ้าราชบุรี ส ารวจพบชนิดสตัวป่์า รวม 100 ชนิด ไดแ้ก่ นก 72 ชนิดสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม   

6 ชนิด สตัวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก 9 ชนิด และสตัวเ์ล้ือยคลาน 13 ชนิด 
จ านวนชนิดของสัตว์ป่าที่พ่บโดยรอบพืน้ที่โ่รงไฟฟ้าราชบุุรี ปี 2540-2563 
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สัตว์ป่าจ าแนกตามสถานภาพทางด้านการอนุุรักษ์ 

 
นอกจากการดูแลระบบนิเวศรอบพ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการของโรงไฟฟ้าแลว้ บริษทัยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุน

ส่งเสริมการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนผา่นโครงการคนรักษป่์า ป่ารักชุมชนท่ีด าเนินการร่วมกบักรม
ป่าไมม้าตั้งแต่ปี 2551 ซ่ึงป่าชุมชนดงักล่าวยงัเป็นแหล่งกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกใหก้บัประเทศไดด้ว้ย  
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2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการพฒันาและก่อสร้างจ านวน 10โครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดโดยดงัน้ี 

โครงการ ประเทศ สถานะ เช้ือเพลงิ บริษัทถือ
หุ้น                         

(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น     
(เมกะวัตต์) 

ก าหนดการ
เดนิเคร่ืองเชิง
พาณิชย์ (COD) 

Collector Wind Farm 
Power Plant 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงังามลม 100.00 226.80 2564 

Yandin Wind Farm Power 
Plant 

ออสเตรเลีย ก่อสร้าง พลงังามลม 70.00 149.94 2564 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม Riau 

อินโดนีเซีย ก่อสร้าง ก๊าซ
ธรรมชาติ 

49.00 145.15 2564 

Ecowin Wind Farm Power 
Plant 

เวยีดนาม ก่อสร้าง พลงังามลม 51.00 15.15 2564 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชง
กงั ระยะท่ี 2 

จีน ก่อสร้าง นิวเคลียร์ 10.00 236.00 2565 

โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เลก็เน็กส์ซิฟ ราช เอน็เนอร์
จี ระยอง 

ประเทศไทย ก่อสร้าง ก๊าซ
ธรรมชาติ 

49.00 45.08 2565 

โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิต
ไฟฟ้ารายเลก็ราชโคเจน
เนอเรชัน่(ส่วนขยาย) 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย อยูร่ะหวา่งรอ
การประเมินผล
กระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม  

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

99.97 29.99 2565 
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โครงการ ประเทศ สถานะ เช้ือเพลงิ บริษัทถือ
หุ้น                         

(ร้อยละ) 

ก าลงัการผลิต
ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น    
 (เมกะวัตต์) 

ก าหนดการ
เดนิเคร่ืองเชิง
พาณิชย์ (COD) 

โครงการรถไฟฟ้า                          
สายสีชมพู-เหลือง 

ประเทศไทย ก่อสร้าง - 10.00 n.a. 2565 

โครงการโรงไฟฟ้าอาร์  
อี เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี่
จงัหวดันครราชสีมา 

ประเทศไทย อยูร่ะหวา่งการ
ประเมินผล
กระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

40.00 12.00 2566 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมหินกอง หน่วยท่ี 1-2 

ประเทศไทย อยูร่ะหวา่งการ
ขอใบอนุญาต

ต่างๆ  

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

51.00 714.00 2567/2568 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง  

บริษทัมีความเช่ือมัน่และตระหนกัในความส าคญัของการบริหารและการควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิ 
ภาพ ในอนัท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง มีความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดโ้ดยไดน้ า
แนวทางมาตรฐานของ “COSO-ERM 2017” หรือ “The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway 
Commission-Enterprise Risk Management 2017” มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพื่อใหก้ารบริหาร
ความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีระบบและสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารความเส่ียงองคก์รตามมาตรฐานในระดบัสากลเพ่ือช่วยเพ่ิม
โอกาสแห่งความส าเร็จใหแ้ก่บริษทั ลดโอกาสของการลม้เหลวและความสูญเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดรวมทั้ง ลดความไม่
แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทั อนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั ดว้ยการ
เช่ือมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเส่ียงเขา้กบักลยทุธ์ และการด าเนินงานของบริษทั “Integrating with Strategy 
and Performance” ซ่ึงแสดงถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงกบัการด ารงอยูแ่ละเติบโตของบริษทัใหส้อดคลอ้งและ
เป็นไปตามวสิยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์ และเป้าหมายในการด าเนินงานของบริษทั ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดใหมี้
การวดัผลความเส่ียง ซ่ึงพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจจะไดรั้บ ดว้ยการบ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมิน 
จดัล าดบัจดัการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และส่ือสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประเดน็ความเส่ียงต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือใหแ้น่ใจวา่คณะกรรมบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รับทราบและตระหนกัถึงความเส่ียงส าคญัท่ีบริษทัเผชิญอยูแ่ละปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเส่ียงของ
บริษทัในอนาคต 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัลว้นมีส่วนในการ
สนบัสนุนและด าเนินการใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ 
อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแล พิจารณา สอบทานความเส่ียง รับทราบ ใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะ ในผลการประเมินความเส่ียง แนวทางและ
มาตรการจดัการความเส่ียงและแผนปฏิบติัการเพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัมีการบริหารความ
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เส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการสนบัสนุนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของกลุ่มบริษทั 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลและสนบัสนุนงานดา้นการบริหารความเส่ียงในระดบัต่างๆ ใหป้ระสบความ 
ส าเร็จ เสนอแนะวธีิป้องกนั วธีิลดระดบัความเส่ียง ติดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม
กบัสถานการณ์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียงไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงไปปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์รอยา่งครบถว้นเพียงพอ
และเหมาะสม 

 

 
 

1) การก ากบัดูแลกจิการและวฒันธรรมองค์กร (Governance and Culture) ประกอบดว้ย บทบาทของ
คณะกรรมการ โครงสร้างการด าเนินงานตามเป้าหมายกลยทุธ์ การก าหนดวฒันธรรมท่ีพึงประสงค ์ การยดึมัน่ต่อค่านิยม
องคก์รและการสร้างความเขม้แขง็ดา้นทุนมนุษย ์

2) กลยุทธ์และวตัถุประสงค์องค์กร (Strategy &Objective Setting) ประกอบดว้ย การวเิคราะห์บริบทของ
ธุรกิจ การก าหนดระดบัความสามารถในการรับความเส่ียงการประเมินทางเลือกของกลยทุธจ์ดัการความเส่ียงองคก์รและ
การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจภายใตค้วามเส่ียง 

3) เป้าหมายผลการด าเนินงาน (Performance) ประกอบดว้ย การระบุความเส่ียง การประเมินระดบัความ
รุนแรง การจดัล าดบัความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง และการพิจารณาภาพรวมของความเส่ียงทั้งหมด 

4) การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision) ประกอบดว้ย การประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการบริหารความเส่ียง การทบทวนความสามารถในการจดัการและระดบัความเส่ียง และการปรับปรุงพฒันาระบบการ
บริหารความเส่ียง 

5) สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting) ประกอบดว้ย 
การใชส้ารสนเทศสนบัสนุนการบริหารความเส่ียง การใชช่้องทาง การส่ือสารต่างๆ สนบัสนุนการบริหารความเส่ียง และ
การรายงาน ความส าเร็จ-การด าเนินการ รวมทั้ง วฒันธรรมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 

ปัจจยัความเส่ียงหลกั 
1) ความเส่ียงด้านแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk) พิจารณาการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มจากปัจจยั

ภายนอก เช่น กฎหมาย มาตรฐาน แนวการปฏิบติังาน การเปล่ียนแปลง ทางการเมือง เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ การ
เปล่ียนแปลง สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ทั้งมิติของความยัง่ยนืและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว 
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1.1 ปัจจยัด้านการเมือง (Political Factor) นบัเป็นปัจจยัท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลง พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจหรือเป้าหมายของบริษทั ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิ รัฐบาลจะมีนโยบายส าคญัๆ ในการกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งไร ส่งผลบวกหรือผลลบต่อธุรกิจ รวมถึง 
นโยบายของรัฐท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีกบัประเทศต่างๆ เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ปัญหาความขดัแยง้หรือ
การประทว้งภายในประเทศมากนอ้ยเพียงใด ความถ่ีในการเปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ีมีผลต่อการปรับนโยบาย และโครงสร้าง
ดา้นพลงังานและอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น Power Development Plan แผนสนบัสนุนการเพ่ิมก าลงัการผลิตจาก Renewable
แผนการจดัการเช้ือเพลิง รวมทั้งการก าหนดปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เป็นตน้ รวมถึงกฎระเบียบ
หลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการและการลงทุนในประเทศนั้นๆ 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): พิจารณา Business Model ใหม่ท่ีตอบสนองและสอดคลอ้งกบับริบท
ของนโยบาย ระเบียบหลกัเกณฑข์องภาครัฐ รวมถึง ทิศทางและแนวโนม้ของอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าในอนาคต และ
พิจารณาขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
โอกาสและทางเลือกในการเสริมสร้างการเติบโตตามวสิยัทศัน์ 

1.2 ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ (Economic Factor) นบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในการวเิคราะห์ท่ีตอ้ง
ใหค้วามส าคญัในการประเมินแนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ทั้งโอกาสและผลกระทบท่ีมีต่อ
ธุรกิจ อาทิ ตวัเลข GDP เป็นบวกหรือเป็นลบในแต่ละไตรมาส อนัดบัความน่าเช่ือถือ Credit Rating ของประเทศ อตัรา
แลกเปล่ียนอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย นโยบายดา้นการจดัเก็บภาษี ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การลงทุนของโครงการ
ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาตามแผนการลงทุนของบริษทั รวมถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทัในดา้นสินทรัพยท่ี์เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): ติดตามและประเมินแนวโนม้การเปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเป็นเป้าหมายการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ใน
การบริหารและควบคุมความเส่ียงอยา่งรอบคอบตามนโยบายการลงทุนของบริษทั เช่น Interest Swap, FX Hedging เป็นตน้ 
เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และการบริหารตน้ทุนทางการเงินของบริษทัใหเ้หมาะสมและ
แข่งขนัได ้

1.3 ปัจจยัด้านสังคม (Social Factor) เป็นการวเิคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู ่ วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ
ทิศทางความสนใจหรือกระแสสงัคมของประเทศนั้นๆ การสนบัสนุนหรือต่อตา้นในประเด็นตา่งๆ สอดคลอ้งหรือ
สนบัสนุนตามทิศทางการลงทุนของบริษทัหรือไม่อยา่งไร เช่น ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด (Green Energy) ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหก้ารลงทุนในพลงังานทดแทน (Renewable Energy) เขา้มามีบทบาทมากข้ึน และลดบทบาทของ
โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นตน้  

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): พิจารณาเป้าหมายการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังานสะอาด (Green 
Energy) ท่ีชดัเจนใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางความสนใจของสงัคม รวมถึงประเมินแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในอนาคต
และความสามารถในการพฒันาธุรกิจใหเ้หมาะสมกบับริบทของประเทศนั้นๆ 

1.4 ปัจจยัด้านเทคโนโลย ี (Technological Factor) เป็นการวเิคราะห์ถึงแนวโนม้ของเทคโนโลยใีหม่ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาข้ึน อาทิ Energy Storage Smart Grid Electric Vehicle หรือ Internet of Things สามารถน ามา
พฒันาต่อยอดเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ Business Model ใน
อุตสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการเปล่ียนไปสู่รูปแบบการใชพ้ลงังานสะอาด Decarbonization หรือการ
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กระจายรูปแบบ การใชไ้ฟฟ้าไปยงัหน่วยยอ่ยมากข้ึน เช่น รูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Prosumer หรือ 
Independent Power Supply (IPS) เป็นตน้  

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): พิจารณาและใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีน
ปัจจุบนัและอนาคต และแสวงหาโอกาสการลงทุนจากผูร่้วมทุนท่ีมีความเช่ียวชาญและศกัยภาพในเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้ง
และเอ้ือต่อการพฒันาธุรกิจในอนาคต 

1.5 ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Factor) เป็นการวเิคราะห์ถึงสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ     
ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึน แนวโนม้ของโอกาสและผลกระทบท่ีอาจไดรั้บจาก Climate Change หรือ Natural Disaster 
รวมถึงการแพร่ระบาดของเช้ือโรคต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทั อาจท าใหธุ้รกิจหยดุชะงกั 
(Business Interruption) อาทิ ภยัแลง้แผน่ดินไหวน ้ าท่วม ไฟป่า โรคระบาด เป็นตน้ หรืออาจส่งผลต่อตน้ทุนของโครงการ
ในการป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบต่างๆ 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): วเิคราะห์ โอกาสและผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
แต่ละพ้ืนท่ี พร้อมพิจารณาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความคุม้ค่าของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนกบัโอกาสและผลกระทบ
ทางธุรกิจท่ีอาจไดรั้บหากเกิดสถานการณ์นั้นๆ โดยอาจพิจารณาการท าประกนัภยัเพ่ือครอบคลุมความเส่ียงนั้นๆ รวมถึง 
ก าหนดมาตรการใหมี้การทบทวน เตรียมการและซกัซอ้มแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

1.6 ปัจจยัด้านการแข่งขัน (Competition Factor) เป็นการวเิคราะห์และประเมินถึงภาวะการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมท่ีบริษทัใหค้วามสนใจ ทั้งธุรกิจ พลงังาน ธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจอ่ืนๆ จากศกัยภาพและ
ความสามารถของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมท่ีมีธุรกิจหรือเป้าหมายในลกัษณะเดียวกนั โดยเปรียบเทียบกบัศกัยภาพและ
ความสามารถของบริษทั ทั้งในดา้นจุดแขง็และจุดอ่อนเพ่ือประเมินแนวทางในการแข่งขนัท่ีเหมาะสมบนอตัราผลตอบแทน
และความเส่ียงท่ียอมรับได ้

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): แสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ สามารถส่งเสริมและ
สร้างศกัยภาพในการแข่งขนัซ่ึงกนัและกนั เกิด Business Advantage หรือ การ Synergy ของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั รวมถึงพิจารณาการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) และอ่ืนๆ 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) เป็นการประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัโครงการต่างๆ ทั้งโครงการท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ ไม่สามารถสร้างรายไดไ้ดต้าม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากประสิทธิภาพท่ีลดลงของเคร่ืองจกัร การหยดุเดินเคร่ืองจากสาเหตุตา่งๆ เช่น เคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ช ารุดเส่ือมสภาพ หรือ อุบติัเหตุ เป็นตน้ รวมถึงโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันา ไม่สามารถด าเนินการ
ไดต้ามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): วเิคราะห์และประเมินความสามารถในการด าเนินงานและการสร้าง
รายไดข้องแต่ละโครงการ ทั้งในดา้นของประสิทธิภาพและความพร้อมอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดแนวทางในการ
วางแผนบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนั ควบคุมคุณภาพงานบ ารุง 
รักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารงานโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ
พฒันาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงาน เช่น การปรับแผนงาน แผนอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์โดยค านึงถึง
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั 

3) ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) เป็นการวเิคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินงานของบริษทัท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และสภาพคล่องเน่ืองจากบริษทัมี
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การลงทุนโครงการต่างๆ มากข้ึน รวมถึงเป็นการลงทุนในต่างประเทศ จึงท าใหมี้โอกาสไดรั้บผลกระทบจากทั้ง 3 ปัจจยั 
มากข้ึนเช่นกนั 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): พิจารณานโยบายการเงินท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียงทางดา้น
การเงิน เพื่อควบคุมผลกระทบท่ีอาจไดรั้บจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ
สภาพคล่องในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ รวมถึงการวางแผนทางการเงิน ทั้งดา้นปริมาณและระยะเวลาใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัแผนการลงทุนของบริษทั 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบตัติามกฎระเบียบ และข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (Compliance Risk) เน่ืองจาก
บริษทัมีการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการประเภทอ่ืนๆ และขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมาก
ข้ึน ซ่ึงกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์และขอ้กฎหมายของแต่ละประเทศลว้นมีความซบัซอ้น ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม
ขั้นตอนในการปฏิบติัก็มีความแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั จึงเป็นความเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้บริษทัจะตอ้งเผชิญจ าเป็นท่ีจะ 
ตอ้งมีการประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะไดรั้บจากการขยายการลงทุนนั้นๆ 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): ศึกษาท าความเขา้ใจในกฎหมาย ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์ ขั้นตอนและ
ระเบียบต่างๆ รวมถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ พร้อมสอบทาน
ขอ้มูลกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญและมีประสบการณ์เพ่ือลดโอกาสในการเกิดขอ้ผดิพลาด แสวงหาและพิจารณา
ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรในพ้ืนท่ี (Local Partner) ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจนั้นในสดัส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ลดผลกระทบและความเส่ียงจากขอ้กฎหมาย กฎระเบียบขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และขอ้ปฏิบติัต่างๆ 
นอกจากน้ี บริษทัไดป้ระกาศนโยบายและระเบียบวา่ดว้ย “การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่” ไวเ้ป็นกรอบในการปฏิบติั 
ของกลุ่มบริษทั และพนกังานทุกคน เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัธรรมาภิบาล 

5) ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) ในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีผา่นมา จะพิจารณาใน
ประเด็นความเส่ียงจากปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนเป็นหลกั ดงันั้น เพ่ือใหค้รอบคลุมความเส่ียงในทุกมิติ จึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ในการพิจารณาและประเมินโอกาสของปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) ในดา้นต่างๆ เพ่ิม  
มากข้ึน โดยในช่วงปี 2563 นบัวา่เป็นปีท่ีมีปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่หลายอยา่งท่ีส่งผลกระทบตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจ
และรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ อาทิ 

5.1 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วและ
ขยายเป็นวงกวา้งในหลายประเทศ ท าใหจ้ านวนผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวติทัว่โลกเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวถีิการ
ด าเนินชีวติของผูค้น การควบคุมและจ ากดัการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทบต่อการด าเนินธุรกิจในหลาย
ภาคส่วน ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตวั กระทบต่อความตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): ก าหนดแนวทางและมาตรการในการลดโอกาสหรือผลกระทบต่อ
ธุรกิจท่ีอาจจะไดรั้บจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ก าหนดมาตรการคดักรองบุคลากรและผูม้าติดต่อการควบคุม
พ้ืนท่ีการแบ่งทีมผูป้ฏิบติังาน การรักษาระยะห่าง การประชุมออนไลน์ การท างานจากท่ีบา้น (Work from Home) การฆ่าเช้ือ
และท าความสะอาด เป็นตน้ ครอบคลุมโครงการท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้ในแต่ละโครงการรวมถึงไดมี้การพิจารณาปรับ
แผนการบ ารุงรักษาแผนการบริหารอะไหล่และอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ การปรับแผนงานการก่อ 
สร้างและการจดัส่งเคร่ืองจกัรของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและพฒันาวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ของผูเ้ช่ียวชาญ
จากต่างประเทศท่ีตอ้งผา่น State Quarantine ตามมาตรการของภาครัฐ การเจรจาธุรกิจผา่นระบบออนไลน์ เป็นตน้ 
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5.2 ภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ท่ีมีต่อระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล จากแนวโนม้ของการพฒันาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันา
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยอ านวยความสะดวกและเขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการของธุรกิจในดา้นต่างๆ 
มากข้ึน ท าใหรู้ปแบบและภยัคุกคามทางดา้นไซเบอร์พฒันาและปรับเปล่ียนดว้ยเช่นกนั ส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งเรียนรู้และเท่า
ทนั รวมถึงตอ้งมีมาตรการในการปรับเปล่ียนหรือป้องกนัท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือใหส้ามารถรับมือและลดความเส่ียงจากการ
คุกคามไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล
สารสนเทศท่ีส าคญั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): ก าหนดใหมี้การปรับปรุงระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ท่ี
ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอรวมถึง การวางระบบส ารอง (Backup System) เพ่ือรักษาความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ รวมถึง
ขอ้ก าหนดในการตั้งรหสั (Password) การเขา้รหสัไฟลข์อ้มูล และสร้างความตระหนกัรู้และเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบั
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ใหมี้ความระมดัระวงัและรู้เท่าทนัอยูเ่สมอ 

5.3 การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ (Climate Change) และภัยธรรมชาต ิ (Natural Disaster) ท่ีมี
ความถ่ีและมีความผนัผวนท่ีรุนแรงมากข้ึนกระทบต่อวถีิการด าเนินชีวติของผูค้นและการด าเนินกิจการของธุรกิจ ในหลายๆ 
พ้ืนท่ีทัว่โลก ซ่ึงตน้เหตขุองความเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงดงักล่าว มาจากสภาวะโลกร้อนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงหลายประเทศเลง็เห็น
ถึงปัญหาและความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงท าใหเ้กิดขอ้ตกลงร่วมกนัในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึง
รวมถึงประเทศไทยดว้ยท่ีประกาศจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 เม่ือเทียบกบัปีฐาน 2558 
จากแนวโนม้และความมุ่งมัน่ดงักล่าว จึงท าใหแ้ต่ละประเทศพิจารณาก าหนดกฎระเบียบ มาตรการและขอ้บงัคบัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากข้ึน จึงอาจกระทบต่อแผนงานและแนวทางในการด าเนินธุรกิจหรือเป้า 
หมายของบริษทัท่ีก าหนดไว ้

มาตรการจดัการ (Mitigation Plan): วเิคราะห์และติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบมาตรการ
และขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายของภาครัฐในการสนบัสนุนธุรกิจหรือกิจการใดๆท่ีมีส่วนช่วยในบรรเทาปัญหาภาวะ
โลกร้อนรวมถึงการพิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมเป้าหมายการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
ก าลงัการผลิตรวมทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ภายในปี 2568 เพ่ือใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมตามแนวนโยบายของภาครัฐในการ
ท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

1.1 ทีด่นิ  อาคาร  และอุปกรณ์  

1)  บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค.63 

1.    ทีด่นิ 295.99  

2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 210.19 

74 

 

3. ครุภัณฑ์   

        3.1  อุปกรณ์ตกแต่งส านกังาน  2.91  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค.63 
        3.2  อุปกรณ์ส านกังาน 0.93  

        3.3  ระบบคอมพิวเตอร์ 10.13  

        3.4  อุปกรณ์อ่ืน  0.07  

รวม 520.22  

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

มูลค่าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 จ านวน 305.39 ลา้นบาท 
 

2)  บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 63 

1. ทีด่นิ  ประกอบดว้ย  

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

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

    1.3  ท่ีดิน   ท่าเทียบเรือ เน้ือท่ีรวม 6 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา 8.27  

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

    1.5 ท่ีดินสถานีรับน ้ ามนัเตาเพชรเกษม เน้ือท่ีรวม 30 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา 26.67  

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

2.  โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า   

     2.1  อุปกรณ์โรงไฟฟ้าราชบุรี 442.54  
 

 2.2  ส่ิงอ านวยความสะดวกโรงไฟฟ้าใชร่้วมกนั 

      2.4   เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือประจ าโรงไฟฟ้า 

206.38  
 

3.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ   

3.1  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 

   9.10 

     5.40 

     6.83 

 
 

3.2  การปรับปรุงอาคารฯ 

 

1.49  
 

3.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกรอบโรงไฟฟ้า 4.69  
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รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 63 

4.  ยานพาหนะ 0.06  

5.  ครุภณัฑ์ 

 

 

    5.1  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

 

 

 

                           0.47  

    5.2  อุปกรณ์ส านกังาน                            4.47  

    5.3  คอมพิวเตอร์และ Network                            1.33 

รวม                      1,419.17 

หมายเหตุ    1. สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

     2. ไม่รวมท่ีดินส าหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจ านวน 91.82 ลา้นบาท มูลค่า
คงเหลือ  ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 จ านวน 71.24  ลา้นบาท 

 

3)  บริษัท ราชบุรีพลงังาน จ ากดั   

      ไม่มีรายการสินทรัพย ์

หมายเหตุ ไม่รวมท่ีดินส าหรับโครงการพฒันาในอนาคต มูลค่าทรัพยสิ์น ณ วนัท่ีซ้ือจ านวน 3.82 ลา้นบาท มูลค่าคงเหลือ        
    ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 จ านวน 3.82 ลา้นบาท 

 

4)  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากัด  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)             

ณ 31 ธ.ค. 63 
1. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.10 

2. ครุภัณฑ์  

        2.1  อุปกรณ์ตกแต่งส านกังาน  0.30 

        2.2  อุปกรณ์ส านกังาน 0.13 

        2.3  ระบบคอมพิวเตอร์ 

2.  ยานพาหนะ 

3. งานระหว่างก่อสร้าง 

0.27 

รวม 0.80 

หมายเหต ุ  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั ทั้งหมด 
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5)  บริษัท ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรช่ัน จ ากดัและบริษัทย่อย  

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 63 
1.    ทีด่นิ 202.77  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 15,595.92  

3.   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   68.91  

4.    ครุภัณฑ์  

 

 

          4.1 ระบบคอมพิวเตอร์                   0.58  

5.   สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตั้ง 

 

             7,057.91  
รวม            22,926.09  

หมายเหต ุ   1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดัและบริษทัยอ่ย 
 2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดจ านองท่ีดิน 

อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจ าน าอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า 5 โครงการ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,011.36 
ลา้นเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 23,275.58 ลา้นบาท) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 

6)  บริษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

รายการสินทรัพย์ มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)                                                      

ณ 31 ธ.ค. 63 
1.    ทีด่นิ                         491.75  

2.    โรงไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการผลติและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 4,059.23  

3.    อาคารและส่ิงปลูกสร้าง                    2.24  

4.    เคร่ืองตกแต่งตดิตั้ง 0.57  
5.    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตั้ง 

 

               59.31  
รวม            4,613.10  

หมายเหต ุ   1.  สินทรัพยต์ามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินทั้งหมดและเคร่ืองจกัร

บางส่วน เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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1.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วมและเงนิลงทุนในกจิการอ่ืนๆ  

บริษัทย่อย                        หน่วย:ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

1. บริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร  
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั ราชบุรีเวอลด ์         
โคเจนเนอเรชัน่  จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการ           
ร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 35% ในบริษทั เบิกไพร โคเจน
เนอเรชัน่  จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าและลงทุนในธุรกิจ

เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า 

21,900.00 99.99 % 21,900.00 

2. บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั 

 ถือหุ้น 25% ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบั

พลงังานไฟฟ้า 

420.20 99.99 % 420.20 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั  

 
 ถือหุ้น 99.99% ในบริษทั อาร์อี โซลาร์ 1 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

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

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

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

 ถือหุ้น 49% ในบริษทั โซลาร์ตา้ จ  ากดั 
ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบั

พลงังานไฟฟ้า  

640.00 99.99 % 640.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

3. บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั (ต่อ) 

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

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

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

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอ แมส 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั สงขลาไบโอฟเูอล 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

    

4. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั 

 

 

 ถือหุ้น 40% ในบริษทั เอเชีย น ้าประปา 
จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้  

 ถือหุ้น 25% ใน SIPHANDONE-
RATCH LAO CO.,LTD.  ซ่ึงเป็นการ
ร่วมคา้ 

บริการเดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ

ลงทุนในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

 

2.50 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

99.99 % 77.86 

5. บริษทั อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล             

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

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

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบั

พลงังานไฟฟ้า 

32,650.00 99.99 % 25,930.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงนิลงทุน ต้นทุนเงนิลงทุน 

บริษัทย่อย 

5. บริษทั อาร์เอช อนิเตอร์เนช่ันแนล             

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (ต่อ) 

โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
-  ถือหุ้น 100% ในบริษทั                           
ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
และบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  

-  ถือหุ้น 100% ในบริษทั ราช ไชน่า           
พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

-  ถือหุ้น 40% ในบริษทั  ไฟฟ้าหงสา    
จ  ากดั  ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 37.50% ในบริษทั พไูฟมายน่ิง 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

-  ถือหุ้น 49% ในบริษทั PT Medco Ratch 
Power Riau ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

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

- ถือหุ้น 63.8% ในบริษทั RATCH & 
AIDC Wind Energy Pte. Ltd. 

   ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 
- ถือหุ้น 49% ในบริษทั An Binh Energy 

and Infrastructure Fund 
          ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 

    

6. บริษทั ราช โอแอนด์เอม็ จ ากดั บริการเดินเคร่ืองและ

บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

10.00 99.99 % 2.50 

7. บริษทั ราช โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าและน ้าเยน็ 
หุ้นสามญั 479.34 

หุ้นบุริมสิทธิ 
1,170.66 

99.97% 1,866.05 

รวม 50,836.61 
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การร่วมค้า และบริษัทร่วม                                 หน่วย:ลา้นบาท 
ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน 

1. บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชียเอนเนอร์จี จ  ากดั 
(ถือหุ้น 75% ในบริษทัไฟฟ้าน ้ างึม 2 
จ  ากดั- การร่วมคา้) 

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบั
พลงังานไฟฟ้า 

6,606.75 33.33% 2,202.25 

2. บริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริค เซอร์วิส 
จ ากดั 

บริการเดินเคร่ืองและ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

20.00 50.00% 10.00 

3. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน ้านอ้ย              
จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

306.00 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

25.00% 2,523.73 

4. บริษทั เฟิร์ส โคราช วินด ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

1,996.02 20.00 % 399.20 

5. บริษทั เค อาร์ ทู จ  ากดั ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

1,827.00 20.00 % 365.40 

6. บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากดั ลงทุนในโครงการ
โครงข่ายสายใยแกว้น า
แสงใตดิ้น  

550.00 51.00 % 280.50 

7. บริษทั ติงส์ ออน เน็ต จ  ากดั ลงทุนในโครงการติดตั้ง
และพฒันาโครงข่าย
โทรคมนาคม 

133.00 35.00 % 180.02 

8.บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกบั
พลงังานไฟฟ้า 

1,204.00 51.00 % 155.65 

9.บริษทั อาร์ อี เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่
จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าและไอน ้า 

100 40.00 % 10.30 

10.NEXIF RATCH ENERGY 
SINGAPORE PTE. LTD. 

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลงังานไฟฟ้า 

34.61 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

49.00 % 983.81 

11. บริษทั นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ ากดั 

ธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชน 

14,400.00 10.00 % 1,180.00 

12. บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 
จ ากดั 

ธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชน 

14,400.00 10.00 % 1,200.00 

รวม 9,490.86 
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เงนิลงทุนในกจิการอ่ืน                                            หน่วย:ลา้นบาท 

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

อุปกรณ์เคร่ืองกงัหนัก๊าซ
ของระบบผลิตไฟฟ้า 

623.00 10.00 % 62.30 

2.บริษทั บีจีเอสอาร์ 6 จ ากดั ร่วมลงทุนกบัหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษา
งานโยธาและงานระบบ
ด่านเก็บค่าผา่นทางของ
โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง 

1,000 10.00% 100.00 

3.บริษทั บีจีเอสอาร์ 81 จ ากดั ร่วมลงทุนกบัหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษา
งานโยธาและงานระบบ
ด่านเก็บค่าผา่นทางของ
โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมือง 

850 10.00% 85.00 

รวม  247.30 

 
ทั้งน้ี บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะลงทุน พฒันา และด าเนินงานดา้นผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเก่ียวเน่ืองไฟฟ้าและพลงังาน 

รวมถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทชั้ นน าด้านพลังงานและระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษทัไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง
การลงทุน เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์อ่ืนจาก
การลงทุนในโครงการ เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทัฯ การพิจารณากลัน่กรองโครงการลงทุนตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอเพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษทัมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการ
ลงทุนของบริษทั โดยค านึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 
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5.  ข้อพพิาททางกฏหมาย   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นอกจากขอ้พิพาทตามรายละเอียดท่ีกล่าวต่อไปในส่วนน้ี บริษทัไม่มีขอ้
พิพาทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัเป็นจ านวนท่ีสูงเกินกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุ้น หรือคดี หรือขอ้พิพาท
ทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

1. บริษทัถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพง่หมายเลขด าท่ี พ.678/2557 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 825 ลา้น
บาท ซ่ึงโจทกก์ล่าวหาวา่ บริษทักระท าผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพ่ือเขา้ร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้
สิทธิไม่สุจริตท่ีจะไม่ยืน่ขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้า ซ่ึงท าใหโ้จทกเ์สียหายจากการไม่ไดรั้บคดัเลือกการประมูลโรงไฟฟ้าใน
คดีดังกล่าวน้ี ศาลชั้นตน้ (ศาลจังหวดันนทบุรี) ได้มีค  าพิพากษายกฟ้องของโจทก์ เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 เป็นคดี
หมายเลขแดงท่ี พ.2448/2561 โดยใหเ้หตุผลวา่ บริษทักระท าการโดยสุจริต ไม่ไดก้ระท าละเมิดต่อโจทก ์และต่อมาเม่ือวนัท่ี 
10 มิถุนายน 2563 ศาลฯ ไดอ่้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซ่ึงมีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ท่ียก
ฟ้องโจทก์ ดว้ยเหตุท่ีพยานหลกัฐานท่ีโจทก์น าสืบมาไม่สามารถรับฟังไดว้า่บริษทัตกลงร่วมประกอบกิจการหรือเขา้ร่วม
ประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากบัฝ่ายโจทก ์ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดก้ระท าละเมิดต่อโจทกด์งัท่ีโจทกก์ล่าวอา้ง 

2. บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่งหมายเลขด าท่ี ทป.199/2561 ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องจ านวน 
5,271.10 ลา้นบาท ซ่ึงโจทกก์ล่าวหาวา่ บริษทัละเมิดสิทธิความลบัทางการคา้ โดยการน าขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของโจทกไ์ปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บความยินยอม ท าให้โจทก์เสียสิทธิ รายได ้หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีควรจะไดรั้บจากขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ดงักล่าว ในคดีดงักล่าวน้ี ศาลชั้นตน้ (ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศกลาง) ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้องของโจทก ์เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยใหเ้หตุผลวา่ ขอ้มูลท่ีโจทก ์
กล่าวอา้งไดส้ิ้นสุดสภาพการเป็นความลบัทางการคา้ไปแลว้ โจทก์จึงไม่มีสถานะเป็นเจา้ของความลบัทางการคา้ในขอ้มูล
ดงักล่าวอีกต่อไป 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน   
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ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน  
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท   

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

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น   

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีมีสถานะเป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจ 
ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต จดัให้ไดม้าและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายก าหนดและประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั้ งธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการไฟฟ้า
ภายใตก้รอบพระราชบญัญติั กฟผ. โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 45 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด 1,450 ลา้นหุน้  

 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่8  กนัยายน 2563 (Record Date)  

ล าดบั ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000 45.00 

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 109,451,277 7.55 

3. ส านกังานประกนัสงัคม 57,719,800 3.98 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,417,499 2.58 

5. สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากดั 27,905,500 1.92 

6. นายมิน เธียรวร 20,300,000 1.40 

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,471,756 1.27 

8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 13,749,600 0.95 

9. กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ.เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 9,474,450 0.65 

10. กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 9,474,450 0.65 

 รวม 956,464,332 65.96 

 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 493,535,668 34.04 

 จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 1,450,000,000 100.00 

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

http://www.set.or.th/
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ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 มีผูล้งทุนรายใหญ่ในตราสารเอน็วีดีอาร์ท่ีมีหุน้ของบริษทั เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง ดงัน้ี 

ล าดบั ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ านวน NDVR ร้อยละของหลักทรัพย์อ้างองิ 

1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,264,768 1.81 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 14,244,851 0.98 

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 13,552,804 0.93 

4.ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นต่างชาติจ านวน 159 รายจากผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 28,762 ราย โดยผูถื้อหุ้นต่างชาติถือหุ้นรวมกนั
ทั้งส้ิน 112,149,599 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซ่ึงไม่เกินจากขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดวา่ “ห้ามมิให้บุคคลท่ีไม่มี
สญัชาติไทยถือหุ้นอยูใ่นบริษทั เกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด” 
5. ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยตามเกณฑ ์Free Float จ านวน 22,444 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
 

7.3 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย 

1. เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษทั ไดด้ าเนินการออกหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มูลค่ารวม 8,000,000,000 บาท ภายใตโ้ครงการหุ้นกูข้องบริษทั 
ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดหุน้กุส้ าหรับหุน้กูแ้ต่ละชุด ดงัน้ี 

หุ้นกู้ชุดที ่1 : หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2563 ชุดที ่1                                     

ครบก าหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2566 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

 

ประประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  3  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,000,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

 อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ1.32 ต่อปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระในวนัท่ี 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของทุก
ปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
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จ านวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,000,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,000,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : AAA (Tris Rating)  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

หุ้นกู้ชุดที ่2 : หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2563 ชุดที ่2                                     

ครบก าหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2568 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

ประประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
อายหุุน้กู ้  :  5  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,500,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,500,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 

 อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ1.76 ต่อปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระในวนัท่ี 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกู ้โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จ านวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,500,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,500,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : AAA (Tris Rating)  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 
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หุ้นกู้ชุดที ่3 : หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2563 ชุดที ่3                                      
ครบก าหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2573 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

ประประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
อายหุุน้กู ้  :  10  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,500,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,500,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573 

 อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.61 ต่อปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระในวนัท่ี 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกู ้โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จ านวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,500,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 1,500,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : AAA (Tris Rating)  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

  

หุ้นกู้ชุดที ่4 : หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2563 ชุดที ่4                                     
ครบก าหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ. 2578 

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

ประประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
อายหุุน้กู ้  :  15  ปี   
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มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 4,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 4,000,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2578 

 อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.94 ต่อปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระในวนัท่ี 4 พฤษภาคม และ 4 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกู ้โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 และจะช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จ านวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 4,000,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 4,000,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : AAA (Tris Rating)  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

  

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

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

อายหุุน้กู ้  :  7  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000,000 บาท 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000   หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000   บาท 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย : 1,000   บาท 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 3.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

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

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

จ านวนคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000   หน่วย   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)  

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 2,000,000,000   บาท   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

  

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

ประเภทหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั  

อายหุุน้กู ้ : 15  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 15,000,000,000 เยน 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2554 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 24  สิงหาคม พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 2.72 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

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

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 15,000,000,000 เยน  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ : BBB+ (S&P Global Ratings) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 
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4. เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโ์ปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (บริษทั
ยอ่ยทางออ้ม)ไดด้ าเนินการออกหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภท Senior Note ให้กบันกัลงทุนต่างประเทศ มูลค่ารวม 
300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ  ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (หุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชุดท่ี 2) โดยมีบริษทัเป็นผูค้  ้ า
ประกนัหุน้กูท้ั้งจ านวน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ : Senior Note  

อายหุุน้กู ้ : 10  ปี   

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ   

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 

วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน : 27 มีนาคม พ.ศ. 2571 

อตัราดอกเบ้ียและก าหนดเวลา : อตัราคงท่ี ร้อยละ 4.50 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 

ช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุก 6 เดือน โดยจะช าระดอกเบ้ียเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ          ใน
วนัท่ี 27 มีนาคม และ 27 กนัยายนของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้โดยเร่ิม
ช าระงวดแรกในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 และจะช าระดอกเบ้ียงวด
สุดทา้ยในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

ก าหนดเวลาช าระคืนเงินตน้ : ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

มูลค่าคงเหลือของหุน้กู ้ : 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

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

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558)   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรตามงบการเงินรวมหลงัจากหักเงินทุน
ส ารองตามกฎหมาย และเงินทุนส ารองอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดของ
บริษทั  
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หมายเหตุ    * ขอ้มูลปี 2560-2563 จดัท าตามนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

** เป็นระเบียบวาระเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท
แลว้ เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 

 
 

8. โครงสร้างการจดัการ  

 8.1  คณะกรรมการบริษัท  

บริษทัได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบติักรรมการ และกรรมการอิสระให้มีความ
เหมาะสมกบัภารกิจและวตัถุประสงคข์องการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนด แนวทางท่ี
เสนอแนะโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ขอ้บงัคบับริษทั ท่ีก าหนดข้ึนโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และระเบียบบริษทัวา่ดว้ย
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ
ในการก าหนดทิศทาง นโยบายการถ่วงดุลอ านาจ การก ากบัดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบริหารและด าเนินงานของฝ่าย
บริหาร การให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีท าการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง ครอบคลุมปัจจยักระทบอย่างรอบดา้น 
รวมถึงใหก้ารปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีบงัคบัใช ้
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
ปริญญาเอก 

1. รัฐศาสตร์ จ านวน 1 คน 
 ปริญญาโท 

1. วศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
2.  บริหารธุรกิจ จ านวน 4 คน  
3.  รัฐศาสตร์ จ านวน 3 คน 
4.  Urban Studies จ านวน 1 คน  

 ปริญญาตรี  

1. วศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 6 คน 
2.  บริหารธุรกิจ จ านวน 1 คน 
3.  รัฐศาสตร์ จ านวน 2 คน 
4.  นิติศาสตร์ จ านวน 3 คน 
5.  เศรษฐศาตร์ จ านวน 2 คน  
6.  บญัชี จ านวน 1 คน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยหลกั ประกอบดว้ย  
1. นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิชยั จูประเสริฐพร กรรมการ                                                                      
3. นายประเสริฐศกัด์ิ เชิงชวโน กรรมการ 
4. นายนิมิตร เลก็เจริญสุข กรรมการ 
5. นายธนะ บุญญสิริกลู กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการและเลขนุการคณะกรรมการ 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  ประกอบดว้ย  
ปริญญาเอก 

1. วศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน 
2.  จิตวทิยา จ านวน 1 คน 

ปริญญาโท 
1. วศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 คน 
2. รัฐศาสตร์ จ านวน 1 คน 

ปริญญาตรี  
1. วศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 คน 
2. บริหารธุรกิจ จ านวน 1 คน  
3. บญัชี จ านวน 1 คน 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• กรรมการมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และไม่เกินกวา่ 15 คน แต่งตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

•  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

• กรรมการอิสระมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดและอยา่งนอ้ย 3 คน 

•  กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

• ประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุด 

คุณสมบัตขิองกรรมการ   

• อายไุม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์ 

• ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 แห่ง 

• ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 

• ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
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• ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

• ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการพนกังาน หรือผูมี้อ  านาจในการจดัการของหน่วยงาน
อ่ืน 

• ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

• มีคุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานหรือคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีบริษทัก าหนด 

• ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็น
หนา้ท่ีและตอ้งพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

• ไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชนข์องบริษทั หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

• ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้ง
คณะ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงกบัหน่ึงในสามไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัหน่ึงในสาม 

• กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ 

• กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

•  กรรมการและกรรมการอิสระ อยูใ่นต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 6 ปี 

• นอกจากการพน้จากต าแหน่งวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดักฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัและระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

• กรรมการท่ีลาออก จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พน้จากต าแหน่งกรรมการ เม่ือพน้จากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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• กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลือก
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได ้ โดยบุคคลดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้ท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทน 

 

 

 

 

การเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี 2563   

11 กรกฎาคม 2563 

• นายรัตนชยั นามวงศ ์พน้จากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกลัน่กรองการลงทุนเน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

• นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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20 กรกฎาคม 2563 

• นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน กรรมการอิสระไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1 ตุลาคม 2563 

• นายสุทศัน์ ปัทมสิริวฒัน์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรอง 

การลงทุน 

• นายธวชัชยั จกัรไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

• นายณฐัวฒิุ แจ่มแจง้ ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการและกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

19 ตุลาคม 2563 

• นายบุญญนิตย ์ วงศรั์กมิตร กรรมการ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน และพน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง 

• นายสุธน บุญประสงค ์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการกรรมการกลัน่กรองการลงทุน และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

18 ธันวาคม 2563 

• นายชวน ศิรินนัทพ์ร ลาออกจากการเป็นกรรมการประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

• นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 

• นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

• นางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บแตง่ตั้งเป็นกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563   

• คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมจ านวน 12 คร้ังโดยการประชุมคร้ังท่ี 12/2563 มีการประชุมระหวา่ง
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยก่อนเร่ิมการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้ง
คณะ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ านวน 6 คร้ัง โดยมีระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมจ านวน 1 คร้ัง 

• คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจ านวน 11 คร้ัง 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม มีการประชุมจ านวน 3 คร้ัง 
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• คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน มีการประชุม จ านวน 9 คร้ัง 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมจ านวน 4 คร้ัง 

• คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมร่วมกนัจ านวน 1 คร้ัง 

ทั้งน้ี การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการถือเป็นหนา้ท่ีท่ีกรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมทุกคร้ัง 
เวน้แต่มีภารกิจส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่สามารถลาการประชุมได ้ อยา่งไรก็ตาม กรรมการรายดงักล่าวสามารถแจง้
ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหล่้วงหนา้ ก่อนการประชุมได ้ 

ในปี 2563 กรรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการ
ประชุมตลอดทั้งปี และมีค่าเฉล่ียการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะท่ีร้อยละ 99.48 นอกจากน้ี ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

 

คณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ในปี 2563 มรีายละเอยีด ดงันี ้ 

กรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ 12/12 
2 นายธนะ บุญญสิริกลู 12/12 
3 นายนิมิตร  เลก็เจริญสุข 9/9 
4 นายสุทธิชยั  จูประเสริฐพร 3/3 
5 นายประเสริฐศกัด์ิ  เชิงชวโน 3/3 
6 นายพฤหสั  วงศธ์เนศ 3/3 
7 นายเริงชยั  คงทอง 6/6 
8 นายบุญทว ี กงัวานกิจ 9/9 

 
 
หมายเหตุ   
(1)    ตวัเลขหนา้ / แสดงจ านวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ประชุม 
(2)    คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  มีการประชุมจ านวน 12  คร้ัง   
(3)    การประชุมคร้ังท่ี 1/2563 ถึงคร้ังท่ี 6/2563 และการประชุมคร้ังท่ี 10/2563 คร้ังท่ี 12/2563  มีกรรมการอยูใ่นต าแหน่ง จ านวน 5 ท่าน  
(4)   การประชุมคร้ังท่ี 7/2563 ถึงคร้ังท่ี 9/2563 มีกรรมการอยูใ่นต าแหน่ง จ านวน 4 ท่าน (การลาออกของกรรมการตามขอ้ (9) และ (10)) 
(5)   นายบุญชยั จรัญวรพรรณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 
(6)   นายธนะ บุญญสิริกูล ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ตั้งแต่วนัท่ี 9  มกราคม 2563 
(7)   นายพฤหสั วงศธ์เนศ พน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
(8)   นายนิมิตร เลก็เจริญสุข ไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
(9)   นายเริงชยั คงทอง ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
(10) นายบุญทวี กงัวานกิจ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
(11) นายสุทธิชยั จูประเสริฐพร และนายประเสริฐศกัด์ิ เชิงชวโน ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 

 
 
 



         สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 

 หนา้ 110 
 

การประชุมคณะกรรมการ  

• หลกัการและแนวทางของการประชุมคณะกรรมการ บริษทัใหค้วามส าคญัอยา่งมากกบัความเป็นอิสระ
ในการตดัสินใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั โดยตระหนกัเสมอวา่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ท าหนา้ท่ีในการน าการสงัเกตการณ์ปฏิบติังาน ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือ 
และสนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

- ก าหนดการประชุม การจดัท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ
บริษทั ก าหนดใหมี้การพิจารณาอนุมติัก าหนดการประชุมล่วงหนา้ไวป้ระมาณเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธนัวาคมของทุก
ปี  ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัก าหนดการประชุมล่วงหนา้ไวเ้ดือนละ 1 คร้ัง ทุกวนัองัคารสปัดาห์ท่ีสามของเดือน เวลา 
14.00 น. และคณะกรรมการชุดยอ่ยพิจารณาและอนุมติัก าหนดการประชุมล่วงหนา้ไวต้ามภารกิจของแต่ละคณะและไดแ้จง้
ก าหนดการดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละคนรับทราบ และวางแผนการประชุมไวล่้วงหนา้ และอาจพิจารณาจดัใหมี้การประชุม
เพ่ิมเติมไดห้ากมีภารกิจและความจ าเป็นนอกเหนือจากก าหนดการดงักล่าว 

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เร่ืองส าคญัไดน้ าเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่จะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้ พร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนด และกรรมการ มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบวาระ
การประชุมไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 10 วนัก่อนถึงวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนฉุกเฉินใน
เหตุการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม กรรมการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองพจิารณาหรือแจง้เพื่อทราบใน
การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ไดใ้นระหวา่งการประชุมคณะกรรมการบริษทั (วธีิการพิจารณาเร่ืองท่ีจะบรรจุไวใ้นระเบียบวาระ
การประชุมและวธีิการใหก้รรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมดงักล่าวมีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะ 
กรรมการบริษทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทั้งไดแ้จง้กรรมการไดท้ราบและพจิารณาเสนอเร่ืองในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัในหนงัสือเชิญประชุมกรรมการรายบุคคลทุกคร้ัง) 

ระเบียบวาระการประชุมก าหนดเป็นหมวดหมู่และด าเนินการประชุมตามล าดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ เร่ือง
ท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน เร่ืองเสนอ
เพื่อพิจารณา เร่ืองเสนอเพื่อทราบ และเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมทั้ง ก าหนดเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็น
การประจ าในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจ าเดือน ประจ าไตรมาส และประจ าปี เป็นการล่วงหนา้ดว้ย รวมถึงการ
ก าหนดใหร้ายงานการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าเดือน และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการท่ีบริษทัเขา้ลงทุนต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

หนงัสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ จดัส่งใหก้รรมการแต่ละคนล่วง 
หนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาประมาณ 1 สปัดาห์ เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม และกรรมการ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และส านกังานเลขานุการบริษทัได ้ 

• บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารและบรรยากาศในการประชุม  

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

- กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาขอ้มูลท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเสนอ และขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียว 
ขอ้งและจ าเป็นอ่ืนๆ ร่วมอภิปรายอยา่งสร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงประโยชน์ ผลกระทบและปัจจยัเส่ียง ทั้งต่อบริษทั ต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกดา้นอยา่งรอบคอบ เพ่ือใหไ้ดม้ติจากท่ีประชุมอยา่งเหมาะสมและครบถว้น อุทิศเวลาและความรู้ความ สามารถ
อยา่งเตม็ท่ีใหก้บัการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

- ฝ่ายบริหาร ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ครบถว้น ทนักาล เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และน าเสนอขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลล่วง 
หนา้อยา่งเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษทัและใหข้อ้มูลหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมีการซกัถาม
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของทุกสายงานเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งเชิญผูบ้ริหารอ่ืน
และ/หรือท่ีปรึกษาเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงรายละเอียดเฉพาะเร่ือง 

- บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความคดิเห็น บริษทัจดัเตรียมอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับการประชุมอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละค านึงถึงประโยชนแ์ละผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
อยา่งรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสมเฉล่ียคร้ังละประมาณ 2 ชัว่โมงถึง 2 ชัว่โมงคร่ึง 

- การด าเนินการประชุม โดยทัว่ไปในการพิจารณาเร่ืองแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะน าเสนอความ
เป็นมาหลกัการและเหตผุล ความจ าเป็น ค าช้ีแจง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการตดัสินใจและขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร
หลงัจากนั้นประธานกรรมการจะใหเ้วลาท่ีประชุมอภิปรายประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งจนครบถว้นและทัว่ถึง มีการกระตุน้ใหก้รรม 
การทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น และซกัถามประเด็นส าคญั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงเพ่ิมเติม ก่อนท าการตดัสินใจสรุป
มติท่ีประชุม 

- กรรมการทีม่ีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น (อา้งอิงการมีส่วนไดเ้สียจาก
รายงานท่ีกรรมการและผูบ้ริหารแจง้การมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวท่ี้เลขานุการบริษทั) และไดมี้การถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัดในเร่ืองดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทัมาโดยตลอด 

- การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่ีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะค านึงถึง
ประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั มีการพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลเปรียบเทียบไดก้บั
การเขา้ท ารายการในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป ใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

- เลขานกุารบริษทั มีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้ารปฏิบติั
ของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศ การ
ท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึง การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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• การจดัท าและจดัเกบ็รายงานการประชุม 

- ส านักงานเลขานกุารบริษทั รับผิดชอบการจดบนัทึก จดัท า และเก็บรักษารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

-  รายงานการประชุม จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีสาระส าคญัครบถว้น อาทิ วนัเวลาเร่ิมและเลิกประชุม
สถานท่ีประชุม ช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม ช่ือกรรมการท่ีไม่มาประชุม สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสรุปประเดน็ส าคญัท่ีมีการอภิปราย ความเห็นและขอ้สงัเกตของกรรมการและมติท่ีประชุม พร้อมทั้งมีการลงช่ือ      
ผูบ้นัทึกและประธานท่ีประชุม การจดัท าร่างรายงานการประชุมแลว้เสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วนัหลงัวนัประชุม และ
น าเสนอกรรมการทุกคน เพ่ือพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง และหากไม่มีการแจง้แกไ้ขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 7 วนัใหถื้อวา่
รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทั และน าเสนอประธานท่ีประชุมเพื่อลง
นามรับรอง ก่อนจดัส่งส าเนาใหก้รรมการทุกคนเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง นอกจากน้ี ยงัไดน้ ารายงานดงักล่าวบรรจุไวเ้ป็น
ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณารับรองอยา่งเป็นทางการอีกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวต่อไปดว้ย 

ส าหรับระบบการบริหารจดัการและการจดัเก็บเอกสารส าคญัของบริษทั เช่น เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัมีระบบการจดัเก็บทั้งในรูปแบบเอกสาร และระบบขอ้มูล                
E-document เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการและการใชง้าน และมีการรายงานสถานท่ีจดัเก็บเอกสารตามขอ้ก าหนดของ 
ก.ล.ต. นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบป้องกนัความปลอดภยัของเอกสารอยา่งรัดกมุและเป็นระบบ เช่น การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบในการเขา้ถึงเอกสารส าคญัแต่ละประเภทตามนโยบายการจดัการขอ้มูลลบัของบริษทั การก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน
การจ ากดัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งมีระบบส ารองขอ้มูลกลางอตัโนมติัไวท่ี้ส านกังานกลาง และส านกังานยอ่ยเพ่ือรองรับ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกดว้ย 

- การถ่ายทอดมติทีป่ระชุม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแจง้มติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูบ้ริหารของสายงานเพื่อรับทราบ และ/หรือด าเนินการแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียว 
ขอ้ง ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งการติดตามและรายงานความกา้วหนา้การปฏิบติัต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

 

8.2  ผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไวแ้ยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน กล่าวโดยสรุป คือ 

• คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติัของฝ่ายบริหาร  

• ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหนา้ท่ีในการน านโยบายไปปฏิบติัและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีอ านาจในการบริหารงาน
ประจ า ไดแ้ก่ 

• บงัคบับญัชาผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทั 



         สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 

 หนา้ 113 
 

• จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนต าแหน่ง อนุมติัการลาออกลงโทษทางวินยั โอนยา้ย มอบหมาย เปล่ียนแปลง
ต าแหน่ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง เล่ือนหรือปรับค่าจา้งผูป้ฏิบติังานทุกระดบั เวน้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึน
ไป ท่ีเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั 

• ก าหนดเง่ือนไขในการท างาน ขอ้บงัคบัการท างานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูป้ฏิบบติังานระดบั
ต่างๆ ออกค าสัง่หรือประกาศก าหนดวธีิการบริหารงานและการด าเนินกิจการของบริษทัโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ
ของบริษทั หรือมติคณะกรรมการบริษทั 

• ก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบบริษทั และอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดกรณีมีปัญหาใน
การปฏิบติังาน 

• จดัแบ่งส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

อ านาจกระท าแทนและผูกพนับริษัทในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีอ านาจกระท าแทนและผกูพนับริษทัในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอกได ้ยกเวน้
ในรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้เวน้แต่กิจการอนั
จะเป็นพนัธะผกูพนับริษทัในฐานะผูกู้ ้ผูซ้ื้อ หรือผูว้า่จา้ง ท าของ ซ่ึงอาจด าเนินงานเป็นมูลค่าเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

ส าหรับนิติกรรมท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบของบริษทั หรือมติของคณะกรรมการ
บริษทั ยอ่มไม่ผกูพนับริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะใหส้ตัยาบนั 

กรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
วา่งลงให้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามล าดบัท่ีคณะกรรมการบริษทั ก าหนดเป็นผูรั้กษาการแทน โดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เวน้แต่อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทั 
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การบริหารงานของบริษัท  

แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์สาย
งานการเงิน และสายงานบริหารองคก์ร 

ทั้งน้ี โดยสายงานพฒันาธุรกิจ สายงานพฒันาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย ์ และสายงานการเงิน มี
ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นหวัหนา้สายงาน ส่วนสายงานบริหารองคก์ร มีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้สายงาน และมีหน่วยงานท่ีสงักดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ตรวจสอบภายในและส านกังานเลขานุการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประกอบดว้ย  
1. นายธนะ  บุญญสิริกลู  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายพยตั ชินวไิล   รองกรรมการผูจ้ดัการ                                                                      
3. นายเขมชาติ สถิตถต์นัติเวช  ผูอ้  านวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ 
4. นางพชัราภรณ์ มาลีวรรณ  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน 
5. นางสาวทศัน์วรรณ ณ บางชา้ง ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 
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8.3  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท    

เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ใหท้ าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ โดย
มีส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สงักดัส านกังานเลขานุการบริษทัรับผิดชอบงานประชุม งานอ านวยการ และการ
ประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษัท 

  เลขานุการบริษทั ได้รับแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษทัให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อก าหนดแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้ดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริษทัยอ่ย คณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษทัการประชุมผูถื้อหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้การประชุมและการด าเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั การประสานงานใหมี้การ
ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การดูแลการด า เนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น การดูแล
เปิดเผยขอ้มูล การเปิดเผยรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และการรายงานสารสนเทศของบริษทั รวมถึงการจดัท าและเก็บ
รักษาเอกสารส าคญัต่างๆ เช่น หนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมและรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจด
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ทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนด ขอ้บังคบับริษทั ระเบียบบริษทั 
นโยบายบริษทั ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ขอ้ก าหนด
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าท่ี
ส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รวมทั้งรับผิดชอบงานการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัผา่นทางส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์(Compliance) สงักดัส านกังานเลขานุการบริษทั 

 นางสาววนัเพญ็ จ าค า ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั ไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัใน
การประชุมคร้ังท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561และใหท้ าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562  

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร   

  นโยบายและหลกัเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของกลุ่มบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ รวมทั้ง ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ
บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และเอ้ือประโยชน์ต่อความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการของกลุ่มบริษทั โดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการ และกระบวนการท่ีชดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะท่ี
เป็นปัจจุบนัท่ีสุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบกิจการของบริษทั โดยจะพิจารณาความเช่ือมโยงกบัเป้าหมาย  
ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัตามระดับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับ
มาตรฐานหรือระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนั ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา  

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยมีแนวทางการก าหนด
ค่าตอบแทน ดงัน้ี  

1. ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จ่ายคงท่ีร้อยละ 75
และส่วนท่ี 2 จ่ายเม่ือเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 25 และให้ประธานกรรมการไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืน
ไดรั้บร้อยละ 25 

1.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย ก าหนดให้จ่ายเป็นรายคร้ังเม่ือเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยและ
ใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืนไดรั้บร้อยละ 25 

2. โบนัส จดัสรรตามระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งและตามการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ทั้งน้ี หากช่วงเวลา
ใด มีการด ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษทัมากกวา่ 1 บริษทัให้ไดรั้บโบนสัจากบริษทัท่ีจดัสรรโบนสัมากกวา่ส าหรับ
ระยะเวลานั้น และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บโบนสัเพ่ิมข้ึนจากท่ีกรรมการอ่ืนไดรั้บร้อยละ 25 
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3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน กรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน 
และไม่ใช่ตวัเงิน 

            
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  ประกอบดว้ย  
ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการฯ โดยประธานกรรมการ ไดรั้บในอตัรา 40,000 บาทต่อเดือน 

และกรรมการไดรั้บในอตัรา 32,000 บาทต่อเดือน 
ในส่วนของผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการ แต่ไดรั้บโบนสัในฐานะ

กรรมการ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยผ่าน
การพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑป์ระเมินผลงานท่ีไดต้กลง
ร่วมกนัไวล่้วงหน้าแต่ละปีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั ทั้ งน้ี ในระหว่างการประชุมพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่มีผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมในการพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจง้ผลการพิจารณาใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ทราบ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรับผู้บริหารทีไ่ปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน 

ผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยท่ี
บริษทัถือหุ้นทั้งจ านวนไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี ส าหรับกรณีท่ีผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัร่วมทุนท่ี
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด
ค่าตอบแทน ได้ก าหนดแนวทางการจดัการค่าตอบแทนไว ้โดยให้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็น
กรรมการ มีหน้าท่ีตอ้งน าส่งค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บหลงัจากหักภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ให้แก่บริษทัภายใน
วนัท่ี 31 มีนาคม หลงัจากส้ินรอบปีบญัชี และให้บงัคบัใชก้บัค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บจากผลการด าเนินงานในรอบปี
บญัชี 2562 เป็นตน้ไป 
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ค่าตอนแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2563  

หน่วย:บาท 

กรรมการ เบีย้ประชุม โบนัสกรรมการปี 2562/1 รวม 
นายรัมย ์ เหราบตัย์/3 0.00 241,100.00 241,100.00 
นายพฤหสั วงศธ์เนศ 96,000.00 800,000.00 896,000.00 
นายบุญทว ี กงัวานกิจ 288,000.00 800,000.00 1,088,000.00 
นายเริงชยั คงทอง 192,000.00 800,000.00 992,000.00 
นายสุทธิชยั จูประเสริฐพร 96,000.00 0.00 96,000.00 
นายประเสริฐศกัด์ิ เชิงชวโน 96,000.00 0.00 96,000.00 
นายกิจจา  ศรีพฑัฒางกรุะ/2 0.00 0.00 0.00 
นายนิมิตร  เลก็เจริญสุข/2 0.00 0.00 0.00 
นายธนะ บุญญสิริกลู/2 0.00 0.00 0.00 

รวม 768,000.00 2,641,100.00 3,409,100.00 
หมายเหตุ /1  โบนสักรรมการปี 2562 ซ่ึงจ่ายในเดือนมีนาคม 2563 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 
 /2  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารฯ  
 /3  นายรัมย ์เหราบตัย ์  พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการตามวาระ ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2562  และ นายกิจจา ศรีพฑัฒางกุระ ด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการแทน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2562  

            หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้กรรมการของบริษทั ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2563 

ค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ 

ค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการ 5/1 0.768 

โบนัสปี 2562 4 2.641 

รวม   3.409 
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หมายเหตุ     /1 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั มีจ านวนทั้งส้ิน 5 คน ในระหว่างปีประธานกรรมการพน้ต าแหน่งและเขา้รับต าแหน่งใหม่โดย
ผูบ้ริหาร ทั้งน้ีคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทนประจ าและโบนสั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

          หน่วย:ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2562 

ค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ 
เงินเดือน 3 6.254 
โบนสั 3 3.786 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3 0.625 
รวม 3 10.665 

      

 

 8.5  บุคลากร  

 พนกังาน เป็นปัจจยัส าคญัและมีคุณค่ายิง่ต่อบริษทัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของบริษทัใหบ้รรลุ
เป้าหมายและสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัจึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัพนกังานท่ีครอบคลุมทั้งในเร่ืองของการสรรหา 
การบริหารจดัการและการพฒันาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ การสร้างความสุขในการท างาน และ
การสร้างความผกูพนัในองคก์ร โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรม และการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

ในปี 2563 บริษทั ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั โดยจ านวนพนกังานในปี 2563 
มีจ านวนรวม 210 คน เพ่ิมข้ึน 1 คนจากจ านวนพนกังานรวมในปี 2562 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญั และไม่มีพนกังานท่ีไดรั้บการคุม้ครองตาม Collective Bargaining 
เน่ืองจากบริษทัไม่มีสหภาพแรงงาน  
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ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั มีพนกังานและลูกจา้งทั้งส้ิน 63 คน แบ่งไดด้งัน้ี   

1. กลุ่มงานบญัชีและการเงิน จ านวน 7 คน 

2. กลุ่มงานเทคนิคและวศิวกรรม 23 คน 

3. กลุ่มงานบริการ จ านวน 22 คน 

4. กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร จ านวน 11 คน 

 

นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารพนักงาน  

บริษทัมีนโยบายและหลกัเกณฑ ์ การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามความเหมาะสมของ
ต าแหน่ง หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การก าหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความส าคญัของค่างาน ควบคู่ไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอตัราค่าตอบแทนใน
ตลาดแรงงานและบริษทัในกลุ่มธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพนกังาน ไดค้  านึงถึงผลการ
ปฏิบติังานประจ าปีของพนกังาน ผลการด าเนินงานของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม เป็นธรรม และ
สร้างแรงจูงใจในการท างานใหก้บัพนกังาน โดยบริษทัจะท าการส ารวจอตัราค่าจา้งในตลาดแรงงาน เป็นประจ าทุกปี และมี
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างค่าจา้งใหมี้ความสมเหตสุมผล และสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานไดทุ้ก 3 ปี 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ตามล าดบั 

ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
และโบนสั และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น สวสัดิการต่างๆ 

สวสัดกิารพนกังาน  

เพ่ือใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการ
ต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ สวสัดิการช่วยเหลือกรณี
ประสบสาธารณภยั สวสัดิการเก่ียวกบัการประกนัชีวติและประกนัอุบติัเหตุ สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล สวสัดิการ
เก่ียวกบัการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการทนัตกรรม สายตา และวคัซีนป้องกนัโรค สวสัดิการเงินกูก้รณีจ าเป็น 
สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม สวสัดิการเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั สวสัดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวสัดิการ
ดา้นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีส าหรับสวสัดิการดา้นเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัไดใ้หสิ้ทธิพนกังานในการเขา้เป็น
สมาชิก “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และสามารถเลือกสะสมเงินออมไดใ้นอตัรา
ร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษทัสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผนัไปตามอายงุาน              
ซ่ึงพนกังานสามารถเปล่ียนแปลงสดัส่วน  การลงทุน “Employee’s Choice” เพ่ือใหก้ารลงทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและตรง
กบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

 

 

 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 124  

 

  

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2563 

ค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ 

เงนิเดือน 63 37.744 

โบนัส 63 21.535 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 63 3.277 

รวม 63 62.556 

 

ค่าตอบแทนรวมประจ าปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นดงันี ้  

บริษัท ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

บริษทั  ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 495.40 

 

 

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   117.94  

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  80.18  

บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั 6.46  

บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 5.03  

รวม 705.01  
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การพฒันาบุคลากร    

ปี 2563 เป็นปีท่ีทา้ทายการท างานและการปรับตวัของธุรกิจต่างๆ ทัว่โลก อนัเน่ืองจากการไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่มีผลต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากรทัว่โลก ส าหรับการพฒันาบุคลากรนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหบ้ริษทัมีการปรับ
รูปแบบการอบรมพฒันาบุคลากรโดยการน าเทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสารและพฒันาบุคลากรเพ่ิมอีก
ช่องทางหน่ึง เช่น การอบรม Online ผา่นโปรแกรม Zoom และ Microsoft Team การจดักิจกรรม Knowledge Sharing ผา่น
ระบบ Microsoft Team ควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมในหอ้ง และผูบ้ริหารยงัใชช่้องทางดิจิทลัในการประชุม ส่ือสาร และ
พดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บัพนกังานในสายงานในช่วงท่ีพนกังาน Work from Home และเม่ือ
สถานการณ์คล่ีคลายสามารถเขา้มาปฏิบติังานท่ีส านกังานไดแ้ลว้ จึงไดด้ าเนินการจดัการอบรมพฒันาโดยยดึหลกัการเวน้
ระยะห่างทางสงัคม และมีการจดัอบรมภายใน ดงัน้ี 

 
 นอกจากการอบรมภายในแลว้ บริษทัยงัมีการส่งผูบ้ริหารและพนกังานไปเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อ
พฒันาเครือข่ายความสมัพนัธ์ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ดา้นต่างๆ กบัหน่วยงานภายนอกผา่นผูเ้ขา้อบรมท่ีมาจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารอีกทางหน่ึง ดงัน้ี 
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 1. สถาบนัพระปกเกลา้ จ านวน 1 หลกัสูตร จ านวน 3 คน 

 2. มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (IRDP) จ านวน 3 หลกัสูตร จ านวน 5 คน 

 3. สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มูลนิธิ สวค.) จ านวน 3 หลกัสูตร จ านวน 3 คน 

 4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 1 หลกัสูตร จ านวน 2 คน 

 นอกจากน้ียงัมีการการส่งพนกังานเขา้รับการอบรมภายนอกกบัสถาบนัต่างๆ ตามลกัษณะงานของแต่ละหน่วย 
งานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามลกัษณะงานตามความเหมาะสมอีกดว้ย 

 ในปี 2563 บุคลากรทั้งระดบัผูบ้ริหารและพนกังาน เขา้อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานภายในบริษทั และหน่วยงาน
หรือสถาบนัภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นอตัราร้อยละ 94.78 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด โดยสรุป
จ านวนชัว่โมง การอบรมเฉล่ีย/คน จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

 

 

9. การก ากบัดูแลกจิการ  

 บริษทัมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
ภายใตก้ารปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบมาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดและทบทวน “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทั” “จรรยาบรรณ
บริษทั” และ “นโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย” ไดแ้ก่ นโยบายเก่ียวผูถื้อหุน้ นโยบายเก่ียวกบัพนกังาน นโยบายเก่ียวกบั
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการท างานของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัในหมวด
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

  ดว้ยความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีตอ้งการสร้างความ
เขา้ใจในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกภาคส่วน ซ่ึงจะน ามาสู่ความมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื ในทุกมิติ ทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการ
บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม ท าหนา้ท่ีพิจารณา ทบทวน ส่งเสริม ก ากบั
ดูแลและติดตามการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ผา่นทางคณะท างานก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีแต่งตั้ง
จากผูบ้ริหารทุกสายงาน ท าหนา้ท่ีและมีบทบาทในการศึกษาพิจารณา ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนัและพฒันาไปสู่มาตรฐานสากลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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  9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

1. ตระหนกัถึงบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการท่ี
ย ัง่ยนื โดยใหมี้การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายหลกัของกิจการเพ่ือความยัง่ยนืทั้งสามมิติคือ เศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริหารและด าเนินงานโดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสร้าง องคป์ระกอบ คุณสมบติั การสรรหา 
และคดัเลือก 

4. ใหมี้การสรรหา และพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง และบริหารบุคลากรอยา่งมีประสิทธิผล มีคุณธรรม และ  
มีคุณค่าต่อองคก์ร ประเทศชาติ และสงัคมโลก 

5. ส่งเสริมนวตักรรม การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ และดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดรั้บ 
การปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย 

6. ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ระบบการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง ทั้งดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

7.รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและส่งเสริมใหมี้การก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ี     
ส าคญัอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา 

8. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบติัและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตาม     

กระบวนการแผนพฒันาท่ีเหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้งในภาพรวมและ
รายขอ้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดบัการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัไปสู่ระดบั
มาตรฐานสากลท่ีมากยิง่ข้ึน รวมทั้งมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัธุรกิจ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้การพิจารณา ทบทวน ติดตาม และก ากบัดูแลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และบริษทั
ยอ่ยในทุกมิติ ทั้งการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย เกิดจิตส านึกเร่ืองการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การใหค้  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร ส าหรับการ
ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต การรวบรวมผลการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต เพื่อจดัท าเอกสารความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมแผนภูมิความเส่ียงดา้นการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเส่ียงดา้นการทุจริต 
(Fraud Risk Register) รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการ
ด าเนินงานตามแผนจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้ง การทบทวน ติดตาม และ ประเมินผลการ
ด าเนินงานในประเด็นท่ีไดมี้การปรับปรุงแนวปฏิบติัท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ นโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การ
ก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษทั (Board Skills Matrix) ระเบียบคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอ่ย การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับผูบ้ริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน การส่งเสริมนวตักรรม การป้องกนั
ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Cyber Securities) และไดมี้การส่ือสารนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของกลุ่มบริษทั ไปยงับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน เพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดตามเจตนารมณ์ของบริษทั 
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  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
  • ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร แมว้า่ประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ คือ กฟผ. ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 45 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระจ านวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงสามารถมัน่ใจไดว้า่กรรมการไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้มีการถ่วงดุลและสอบทานท่ีเหมาะ 
สม ประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระไม่ครอบง าหรือช้ีน าความคิดในระหวา่งการอภิปราย
และส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนไดมี้โอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี โดยใหเ้วลาอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือพิจารณาตดัสินใจเร่ืองต่างๆ อยา่งรอบคอบครบถว้น เพียงพอ และเกิดประโยชนต์่อบริษทั ส่งผลใหไ้ดม้ติท่ี
ประชุมอยา่งสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ 

  • การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  ประธานกรรมการบริษทั ไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบั
ฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนั ก่อใหเ้กิดการถ่วงดุล 
อ านาจท่ีเหมาะสม ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดัและมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการเป็นผูน้ าและมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณา ทบทวนและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร เป็นผูน้ าประชุม
คณะกรรมการบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ใหก้ารสนบัสนุนและใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจตอ่ฝ่ายบริหารผา่นทางกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อยา่งสม ่าเสมอ โดยไม่กา้วก่ายในงานประจ าอนัเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเพียงคนเดียวของบริษทั และเป็นเจา้หนา้ท่ีสูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษทั มี
อ านาจหนา้ท่ีดงัรายละเอียดในโครงสร้างการจดัการ 

  • การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 
ไม่มีกรรมการรายใดของบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั และขอ้เสนอแนะของ ตลท.ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทั  

นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดเ้ป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมทุนของบริษทั ส่วนกรรมการและผูบ้ริหารรายอ่ืนของบริษทันั้น คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาให้
ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุนของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความรู้ความ  
สามารถ ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และ 
บริษทัร่วม ประกอบดว้ย หลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งและหนา้ท่ีของผูแ้ทนของบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการและผูถื้อ
หุน้ในกิจการท่ีบริษทัเขา้ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และรายงานการด าเนินงาน
ของกิจการเหล่านั้น  

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย   

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 5 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
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สงัคม คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็น เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆเป็นการเฉพาะ และช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 
1)  คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ 

อยูใ่นต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 6 ปี มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายบุญส่ง เกิดกลาง และนายสมบูรณ์ หน่อแกว้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเป็น
กรรมการอิสระ โดยมีนายชาติชาย โรจนรัตนางกรู เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบติั รวมถึงงบ
การเงินของบริษทั และมีนางสาวกมลกาญจน์ หินวมิาน ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเลขานุการหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
•  สอบทานและประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งตาม

ควรในสาระส าคญั และจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมทั้งใหค้วามเห็นต่อความเพียงพอความเหมาะสม 
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

• สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการควบคุมภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ ตลท. 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทักฎระเบียบ นโยบาย รวมถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษทั 

•    พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

•   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของ ตลท. เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

• พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทั และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

• จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมความเห็นในเร่ืองต่างๆ และลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

• สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองขอบเขตการปฏิบติังาน แผนการตรวจสอบประจ าปี 
แผนการตรวจสอบระยะยาวงบประมาณ การแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การเสนอรายงานผล
การปฏิบติังานตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

•  พิจารณาและทบทวนหลกัเกณฑ ์และวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยูเ่สมอ 
•  สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ 
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• รายงานส่ิงท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

•  ตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่ กรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกั 
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบ 

•  สอบทาน ติดตามและรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
•  ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการ 
•  ทบทวนระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี 
•  พิจารณาและอนุมติัค าสัง่บริษทั เร่ืองการตรวจสอบภายใน 
 
2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน   
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการ

ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
นายอภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน และนางสาว
นนัธิกา ทงัสุพานิช เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
หน้าทีด้่านการสรรหาทรัพยากรบุคคล 
•  ก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการของกลุ่มบริษทัมีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์รรวมถึงใหมี้การปรับ 

เปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
• ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์วธีิการ และกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์ร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจา้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของ
กลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมติั เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และ
ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

• คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กลุ่มบริษทั 

•จดัใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัและใหมี้การทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยประเมินความ 
ส าคญัของต าแหน่ง สรรหา และพฒันาเพ่ือใหมี้ผูสื้บทอดต าแหน่งบริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบติัอ่ืนท่ีตรงตามความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของกลุ่ม
บริษทั 
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หน้าทีด้่านการก าหนดค่าตอบแทน 
• ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์การจ่ายค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนสัหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบั 
สูงของกลุ่มบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส และ
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และอิงกบัผลการปฏิบติังานเพ่ือใหส้ามารถชกัน า รักษาไว ้ และจูงใจบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสูงและคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 

• การก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าปีท่ีเก่ียวโยงกบัแผนธุรกิจท่ีร่วม
ก าหนดไว ้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการเพ่ิมส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

• เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจ านวนค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

 
3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมประกอบดว้ย 
นายอภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม และนายชาติชาย โรจนรัตนางกรู เป็น
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่บริหาร
องคก์ร ท าหนา้ท่ีเลขานุการหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
• พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบาย กลยทุธ์เป้าหมาย แนวปฏิบติั และแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานในกิจกรรมดา้นธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั 
• ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 
•    ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
• ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ของบริษทัเป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบับริษทัชั้นน าและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาใหมี้การพิจารณาปรับปรุงใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 

 
4)  คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน  

กรรมการกลัน่กรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน ประกอบดว้ย นายบุญญนิตย ์วงศรั์กมิตร ประธานกรรมการ
กลัน่กรองการลงทุน นายสุธน บุญประสงค ์นายณฐัวฒิุ แจ่มแจง้ และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต เป็นกรรมการกลัน่กรอง
การลงทุน โดยมีนายสาครินทร์ ตงัคะวชิรานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 
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  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอของคณะกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
•  ก าหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุนงบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนและผลประโยชน์

อ่ืนจากการลงทุนในโครงการเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทั 
• พิจารณากลัน่กรองการลงทุนในโครงการท่ีฝ่ายบริหารเสนอ เพ่ือใหโ้ครงการลงทุนของบริษทัมีความ

เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษทั โดยค านึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 • ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ลงทุน และรายงานคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อรับทราบ 

 
5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรั้บแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย นายสมคัร เชาวภานนัท ์ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง นายสุธน บุญประสงค ์ และนางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมี
นายไพโรจน์ จนัทร์จุงจิตต ์ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
• พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัซ่ึงครอบคลุมถึงความ

เส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทุน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของกิจการ เป็นตน้ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบ 

•  ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลจดัการความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

•  ดูแลและติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั 

•  ก าหนดเกณฑว์ดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษทัจะยอมรับได ้

•  ก าหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

• ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

•  รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัการบริหารการด าเนินงาน และสถานะความเส่ียง
ของบริษทั และการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ี
ก าหนดไว ้

• จดัใหมี้คณะท างานบริหารความเส่ียงตามความจ าเป็น รวมถึงใหค้วามสนบัสนุนคณะท างานบริหารความ
เส่ียงในดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนท่ีจ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน  

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ปี 2563 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ทั้งคณะ และรายบุคคล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนด
ค่าตอบแทนตามท่ีไดอ้นุมติัไว ้ ซ่ึงยงัมีความเป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบับริบทการท าหนา้ท่ีและการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัและไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (Self Assessment) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าผลการประเมินขอ้สงัเกต 
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะ 
กรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน และระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรม 
การบริษทั ท่ีเสนอแนะและก าหนดใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัจดทะเบียนมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม โดยใหมี้การประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไ้ข และเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวม
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั นอกจากน้ียงัน าผลการประเมินเพื่อใชส้ าหรับส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถ
เฉพาะดา้น ใหแ้ก่กรรมการรายบุคคลเพ่ิมเติมอีกทางหน่ึง 

การประเมินผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยการประเมินภาพรวมในมิติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจยัในการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของ
คณะกรรมการบริษทั “ทั้งคณะ” และ “รายบุคคล” ครอบคลุมประเด็นส าคญัต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย 1) ความพร้อมของคณะกรรมการ (ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้าง องคป์ระกอบความเป็น
อิสระ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการพฒันากรรมการ) 2) การก าหนดกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 3) การ
แบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และการมอบอ านาจหนา้ท่ี 4) การก ากบัดูแลและติดตามงาน 5) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 6) การจดัการความเส่ียง การควบคุมภายในและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 7) การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัและสาธารณชน และ 8) การประชุมคณะกรรมการ (ครอบคลุมการด าเนินการประชุมทั้ง (1) ก่อนการ
ประชุม: การน าส่งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอ และขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจาก
ฝ่ายบริหาร (2) ระหวา่งการประชุม: การน าเสนอขอ้มูลและประเด็นส าคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม การงดเวน้การ
เขา้ร่วมการประชุมและงดออกเสียงในระเบียบวาระท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย และการลงมติของท่ีประชุม และ (3) หลงัการ
ประชุม: ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้นเพยีงพอ จดัท าในเวลาท่ีเหมาะสม มีการรับรองรายงานการ
ประชุม และพร้อมไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้ง) 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม 
“ทั้งคณะ” และ “รายบุคคล” โดยปัจจยัการประเมินประกอบดว้ย 1) ความพร้อมของคณะกรรมการชุดยอ่ย (ครอบคลุมเร่ือง
โครงสร้างองคป์ระกอบ ความเป็นอิสระ บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบและการพฒันากรรมการ) 2) การประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ย  (ก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแตล่ะปีล่วงหนา้ ความครบถว้นของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และการด าเนินการประชุมทั้ง (1) ก่อนการประชุม: การน าส่งเอกสารขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือใหมี้เวลาศึกษาขอ้มูลเพียงพอ) และขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากฝ่ายบริหาร (2) ระหวา่งการ
ประชุม: การน าเสนอขอ้มูลและประเด็นส าคญั การอภิปรายและตอบขอ้ซกัถาม และการลงมติของท่ีประชุม) และ (3) หลงั
การประชุม: ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ จดัท าในเวลาท่ีเหมาะสม มีการรับรองรายงานการ
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ประชุม และพร้อมไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้ง และ 3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ยอ่ย 

เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย “รายคณะ” และ 
“รายบุคคล”  
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โดยในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย สรุปไดด้งัน้ี 

 

  ทั้งน้ี บริษทัจะน าผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ดงักล่าว ไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของทั้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ
และเพื่อการพฒันากรรมการรายบุคคล ใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดบัสูง   

คณะกรรมการบริษทั โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่า      
ตอบแทนไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทุกปีโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไดท้ า
ความตกลงร่วมกนัไวต้ั้งแต่ตน้ปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัโดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งปี โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบติังานท่ีไดท้ าความตกลงร่วมกนัไวต้ั้งแต่ตน้ปี 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานในปี 2563 ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
บริษทัก าหนดใหมี้การประเมินปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายน และ ธนัวาคม โดยกรรมการรายบุคคลเป็นผูป้ระเมินตามแบบ
และเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ แบ่งเกณฑว์ดัผลเป็น 2 ดา้น คือ 1) การประเมินตามเกณฑช้ี์วดัผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของบริษทั (ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ก าหนดน ้ าหนกัเท่ากบัร้อยละ 70) ดา้นเป้าหมาย
ขององคก์รทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดแ้ก่ การเพ่ิมก าลงัการผลิต (Capacity Target Including Equivalent Capacity) 
การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจใหม่ (New Business or Start Up Project) การสร้างผลก าไร(Net Profit Before FX and Special Items) 
การบริหารอตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainability Awards Score) การเป็นองคก์ร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) และการมีส่วนร่วม (Engagement) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ากิจการหรือสนบัสนุน
เป้าหมายองคก์ร 2) การประเมินสมรรถนะความสามารถ (ก าหนดน ้ าหนกัเท่ากบัร้อยละ30) ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ าการก าหนด
และการปฏิบติัตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ ความรู้ความเขา้ใจใน
ธุรกิจและคุณลกัษณะส่วนตวัส าหรับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่โดยบริษทัไดน้ าผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ
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ผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัในการเสริม 
สร้างคณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลตามบริบทของบริษทั และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีรวมทั้งเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย 

  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร   

  กรรมการทีเ่ข้ารับต าแหน่งใหม่ จะไดรั้บการปฐมนิเทศและ/หรือรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการชุดยอ่ย โครงสร้างการลงทุน 
โครงสร้างองคก์รผลการด าเนินงานทางการเงิน โครงการและสินทรัพยท่ี์บริษทัเขา้ลงทุน และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัค่าตอบแทน และสิทธิประโยชนข์องกรรมการ 
รายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยนื รวมทั้งคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน และขอ้มูลการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนด (Compliance Database) ของหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบท่ีครอบคลุมเร่ือง
ต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั
ต่อไป 

การพฒันากรรมการ เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียนอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การเขา้ร่วมการอบรมและสมัมนาในหลกัสูตรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีส าคญัส าหรับ
คณะกรรมการบริษทั ท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัวทิยาการพลงังานและการจดัสมัมนาและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ดัข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ท่ีจะน ามาต่อยอดและพฒันาธุรกิจของบริษทัในอนาคต เป็นตน้ 
  

ส่วนการอบรมพฒันาความรู้และประสบการณ์ทีส่ าคญัเพิม่เตมิส าหรับกรรมการบริษัททีน่อกเหนือจาก
การอบรมสัมมนาหลกัสูตรกรรมการ ปี 2563 ทีไ่ด้เปิดเผยในประวตักิรรมการรายบุคคล สรุปได้ดงันี ้ 

1. กรรมการเขา้ใหม่ ปี 2563 ทั้งหมดจ านวน 4 คน (นายเกรียงไกร รักษก์ลุชน นายณฐัวฒิุ แจ่มแจง้ นาย    
สุธน บุญประสงค ์และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต)ไดรั้บการปฐมนิเทศตามกระบวนการของบริษทั โดยการรับฟังของกลุ่ม
บริษทั และสถานะของกิจการ กลยทุธ์ และทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกรรมการเขา้รับต าแหน่งใหม่ และกรรมการเขา้ใหม่จะไดรั้บเอกสารและคู่มือต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทั 

2. คณะกรรมการบริษทัท่ีอยูใ่นต าแหน่งทั้งหมดจ านวน 12 คน เขา้ร่วมการสมัมนา และศึกษาดูงาน 
ประจ าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 20-23 สิงหาคม 2563 ณ จงัหวดัภูเก็ต เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคณะกรรมการ 
และศึกษาดูงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัร่วมสนบัสนุนนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศของภาครัฐเพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งหมดจ านวน 6 คน (กรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่ง ณ ขณะนั้น) ไดแ้ก่ นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ นายบุญส่ง เกิดกลาง นายสมคัร เชาว
ภานนัท ์นายบุญญนิตย ์ วงศรั์กมิตร และนางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช เขา้รับฟังการบรรยาย ในหวัขอ้ “Cyber Securitiy” ท่ี
บริษทัจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นแนวทางในการก ากบัดูแลตรวจสอบ 
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ติดตาม ควบคุมภายใน และบริหารจดัการความเส่ียงรวมทั้งยกระดบัความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยขีององคก์ร 
ตลอดจนช่วยใหอ้งคก์รสามารถวางแผนป้องกนั ตรวจสอบ และตอบสนองภยัคุกคามทางไซเบอร์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และ
ทนักาล ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนใหธุ้รกิจด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ
บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

4. คณะกรรมการบริษทัทุกคน ไดรั้บทราบรายงานสรุปสาระส าคญั และวดิีโอบนัทึกการเสวนาออนไลน์
ในหวัขอ้ “Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences form 
Fraud Cases” ท่ีจดัโดยส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 เพ่ิมเติมซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ท่ีตอ้งการส่ือสารกรณีตวัอยา่งการทุจริตท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้อง 
กนัการทุจริตและสามารถใชก้ลไกและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั สนบัสนุนการท าหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึง
จะช่วยใหร้ายงานทางการเงินมีคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื และผูล้งทุนสามารถน าขอ้มูลทางการเงินท่ีมีคุณภาพไปใชใ้นการตดัสิน 
ใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติหนา้ท่ีของคณะกรรมการในดา้นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริตได ้

5. คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บทราบเก่ียวกบัประกาศขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบ แนวปฏิบติั และ
หนงัสือเวยีนต่างๆ ทั้งท่ีออกใหม่ และท่ีปรับปรุงแกไ้ขโดย ก.ล.ต. ตลท. และบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ผา่นช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการ การรายงานสรุป วดิีโอ และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษทัใชเ้ป็น
แนวทางในก ากบัดูแลการปฏิบติัของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่ง
เคร่งครัดและเสนอแนะแนวทางสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัไดส่้งเสริมใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียว 
กบัการปฏิบติังานดา้นเลขานุการบริษทั การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การตรวจสอบภายใน การด าเนินการดา้นต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และการบริหารความเส่ียงต่างๆ รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยหน่วยงานและสถาบนัต่างๆเพ่ือใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและช่วยสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการชุด
ยอ่ย และฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบ In-house Training หน่วยงาน
ภายนอกและออนไลน ์เป็นตน้ 

  แผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บริหารระดบัสูง  

  การสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นไปตามนโยบายของผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ กฟผ. ท่ีจะ
พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารของ กฟผ. ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ความสามารถเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ
ของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัผา่นคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณา และ
แต่งตั้ง ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการ
ก าหนดและจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

ส าหรับแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัอ่ืนๆ บริษทัไดจ้ดัท าเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
(Career Path) ในทุกต าแหน่งงาน ซ่ึงครอบคลุมการพฒันาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยไดมี้
การพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวเิคราะห์สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบติัท่ีคาดหวงัส าหรับ
ต าแหน่งต่างๆ เพ่ือท าการพฒันาบุคลากรและสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการพิจารณาเล่ือน ลดปลด 
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ยา้ย และเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมรองรับการขยายงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ตามวสิยัทศัน์ และพนัธกิจของ
บริษทั 

ปี 2563 บริษทัโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาร่วมกบัฝ่ายบริหาร
ในการแต่งตั้งผูบ้ริหารในระดบัตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพและมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีทดแทนนั้นๆ แลว้ยงัพิจารณา
ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย อาทิ ประสบการณ์ ผลการปฏิบติังาน ความรอบรู้ในงานและความเขา้ใจในธุรกิจ ความเป็นผูน้ า 
บุคลิกภาพความกระตือรือร้น สมัพนัธภาพและการท างานเป็นทีม ซ่ึงเป็นไปตามท่ีไดเ้ตรียมความพร้อมตามกระบวนการ
และเป็นไปตามแผนงานสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successors) และกลุ่มผูบ้ริหารระดบัตน้ (Talents) และสอดคลอ้งกบั
ภารกิจการบริหารบุคลากร และการเกษียณอายขุองผูบ้ริหารของบริษทัทั้งในและต่างประเทศในแตล่ะปี 

การประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายบริหารเสนอการท าประกนัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี
บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเง่ือนไขการรับประกนั
วงเงินประกนั และค่าเบ้ียประกนัเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้วามคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารตามต าแหน่งนั้นๆ ภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีโดย
ชอบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีการเขา้ท า
ธุรกรรมทางธุรกิจจ านวนมากและมีความเก่ียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การใหค้วามเห็น การเขา้รับรองและผกูพนัแทน
บริษทัตามภาระหนา้ท่ีของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหารในธุรกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมีความเส่ียงต่อการเรียกร้อง
จากบุคคลภายนอก รวมทั้งผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารอนัสืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีนั้นๆ ยกเวน้การกระท าท่ีเป็นการฉอ้ฉลหรือทุจริตบริษทัไม่ตอ้งรับผดิชอบ
ความสูญเสีย และใหเ้รียกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการต่อสูค้ดีคืนจากกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีฉอ้ฉลหรือทุจริต 

จรรยาบรรณบริษัท  

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และ
ความโปร่งใสโดยเฉพาะการใหค้วามส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกมิติ เพ่ือเป็นเกราะในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบเชิงลบต่อประเทศชาติ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และต่อองคก์ร โดยจะไดน้ าพาองคก์รใหป้ระสบ
ความส าเร็จสามารถตอบสนองวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายการเติบโตและการด ารงธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายใต้
สภาวการณ์และกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนั
และต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คือ การเขา้ร่วมเป็นหน่ึงในสมาชิกและไดรั้บการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 และไดรั้บการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อเน่ืองเป็นรอบท่ี 2 (อาย ุ 3 ปี) เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

ในปี 2563  บริษทัไดมี้การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงและติดตามการด าเนินงานตามกฎเกณฑ ์ ระเบียบ
และแนวปฏิบติัต่างๆ ของบริษทัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและครอบคลุมกระบวนการท างาน
ในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบการปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และสอดคลอ้ง
กบัจรรยาบรรณบริษทัท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและใชเ้ป็นกรอบพฤติกรรมท่ีพึงประสงคส์ าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
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ดีของกลุ่มบริษทั เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความเช่ือมัน่ในกระบวนการด าเนินกิจการของบริษทั และเพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัใหมี้ความยัง่ยนืสู่มาตรฐานระดบัสากลโดยบริษทัมีกระบวนการ
สร้างจิตส านึก สร้างความตระหนกั และติดตามการประเมินผลการปฏิบติัแก่บุคลากรอยา่งเป็นระบบสม ่าเสมอ โดย
พนกังานเขา้ใหม่จะไดรั้บการปฐมนิเทศและมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบติัดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกาศใชแ้ละ
เผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบและถือปฏิบติัผา่นช่องทางต่างๆ อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัไดมี้การพิจารณา
ทบทวน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามจรรยาบรรณของบริษทัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
และบริบทของบริษทัเป็นประจ าทุกปี โดยไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ 

การส่ือสารและตดิตามการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิ  

ในการปฐมนิเทศเม่ือเร่ิมเขา้ท างานและปฏิบติัหนา้ท่ี กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศ และ
รับฟังการบรรยายสรุปโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เก่ียวกบัภาพรวมการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการลงทุน 
โครงสร้างองคก์ร ผลการด าเนินงานหลกักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ 
พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะใชเ้ป็นคู่มือและเอกสารอา้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ี และมี
การลงช่ือรับทราบและมีการส่ือสารนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และนโยบาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอ่ืนๆ โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงสู่พนกังาน
ทุกระดบัอยา่งทัว่ถึงอยา่งต่อเน่ือง รับทราบปัญหาขอ้ขดัขอ้งและขอ้เสนอต่างๆ จากพนกังาน เพ่ือพิจารณาด าเนินการรวมถึง
ประเมินผลการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกกบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร ผา่นช่องทางในการส่ือสารและถ่ายทอด
นโยบายและข่าวสารเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร ไดแ้ก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีพนกังานสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก และทัว่ถึง รวมทั้งการส่ือสารในการประชุมภายในระดบัต่างๆของ
บริษทัทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกและความผกูพนัท่ีจะปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ
รายงานการปฏิบติัใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะกรรมการบริษทัทราบตามล าดบั 

บริษทัมอบหมายให ้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัภายใตแ้ผนการ
ตรวจสอบประจ าปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ
พร้อมขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือ
ร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัท า “ขอ้มูลการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด” (Compliance Database) จดัส่งใหก้รรมการ
และจดัเก็บในระบบขอ้มูลภายใน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัในฐานะท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ เป็นตน้ ซ่ึงพนกังานทุกคนสามารถเขา้ถึงและใชข้อ้มูลได ้ โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัตามการ
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดอยูต่ลอดเวลา 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนด “แบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร” และให้
กรรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเก็บและส่ง
ส าเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั 
ทรัพย ์ ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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นอกจากน้ี ยงัมีคณะท างานก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารจากทุกสายงาน ท าหนา้ท่ีในการ
ส่ือสาร ติดตาม ทบทวน และเสนอแนวปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ
บริษทั รวมทั้งรายงานการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการด าเนินงาน ตามแผนจดัการความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะ 
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอสิระ  

9.3.1 กรรมการอสิระ 

บริษทัก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไวใ้นระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2562 ซ่ึง
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั โดยสรุปคุณสมบติัของกรรมการอิสระไดด้งัต่อไปน้ี 

• ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น 
ดว้ย (นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ก าหนดเขม้งวดกวา่ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดใหก้รรมการอิสระถือหุน้
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 1) 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะ
มีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ บุคคลท่ี
จะไดรั้บการเสนอ ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทับริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทับริษทัยอ่ย บริษทัใน
เครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ (ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยห์รือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึง พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคูส่ญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระ
หน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลมแต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั) 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกั
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งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ยบริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดั
อยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

•  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริการทางวชิาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ยบริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

•  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามนิยามขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม
ทุนบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการอิสระตามนิยามขา้งตน้ จ านวน 6 คน จากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) ซ่ึงมากกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ไดแ้ก่ นายสมคัร เชาวภานนัท์
นายชาติชาย โรจนรัตนางกรู นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายบุญส่ง เกิดกลาง นายสมบูรณ์ หน่อแกว้  และนายเกรียงไกร     
รักษก์ลุชน 

การสรรหากรรมการ  

บริษทัมีกระบวนการสรรหาและหลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก าหนดค่าตอบแทน จะท าหนา้ท่ีในการพิจารณาสรรหา กลัน่กรอง และคดัเลือกบุคคลเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัความรู้ความสามารถเฉพาะทางท่ีมีความหลากหลาย 
ทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีจ าเป็น และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของบริษทั ไม่จ ากดั
เพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งพร้อมท่ี
จะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และผลกัดนัการท างานของ
คณะกรรมการบริษทัตามโครงสร้างท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไวใ้หมี้ความสมบูรณ์และมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี การพิจารณาสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย นอกเหนือจากการ
พิจารณาคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ระเบียบบริษทั และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัแลว้ บริษทัยงั
พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความสอดคลอ้งกบัธุรกิจและบริบทของบริษทั ตลอดจนมี
ความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการท าหนา้ท่ีกรรมการส าหรับต าแหน่งนั้นๆ ตามแบบประเมินองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษทั (Board Skills Matrix) ตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ประสบการณ์ใน
ธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรม (ก าหนดประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า/พลงังาน และ/หรือธุรกิจสาธารณูปโภคอยา่งนอ้ย 3 คน) 
และ 2) คุณวฒิุ ทกัษะ และ/หรือ ประสบการณ์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหมี้กรรมการท่ีมีคุณวฒิุทกัษะ และ/หรือ 
ประสบการณ์ดา้นกฎหมาย และบญัชี/การเงิน อยา่งนอ้ยดา้นละ 1 คน ส่วนดา้นอ่ืนๆ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมายของ
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บริษทั ภายหลงัคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองและสรรหาบุคคลท่ีจะมาเป็น
กรรมการตามองคค์วามรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม BoardSkills Matrix แลว้ จะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี ดงัน้ี 
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กรณีท่ี 1: ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระเป็นอ านาจของคณะกรรม 
การในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนกรณีน้ีจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

กรณีท่ี  2: ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ คณะกรรมการจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบับริษทั บริษทัให้
ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม เพื่อคณะกรรมการพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมาอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง   

 “ผู้บริหารระดบัสูง” หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

การแต่งตั้งผู้บริหารระดบัสูง บริษทัจะพิจารณาความเหมาะสมในดา้นวฒิุการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างาน และคุณสมบติัอ่ืนท่ีจ าเป็น เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัภารกิจ 
ตามต าแหน่งนั้นๆ และท่ีส าคญัตอ้งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทั้งดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื
ของกลุ่มบริษทั 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง บริษทัโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ี
พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบติั วฒิุการศึกษา ความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ทกัษะ ประสบการณ์ในการท างาน ความเหมาะสม และความจ าเป็นตรงตามความตอ้งการท่ียงัขาด
อยูข่ององคก์ร นอกจากน้ี ยงัไดพิ้จารณาปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ย อาทิ ผลการปฏิบติังาน ความรอบรู้ในงานและความเขา้ใจใน
ธุรกิจ ความเป็นผูน้ า บุคลิกภาพ ความกระตือรือร้น การสร้างความสมัพนัธ์ และการท างาน เป็นตน้ 

กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ.ไดรั้บสิทธิใหเ้สนอช่ือผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทัตาม
สดัส่วน การถือหุน้ในบริษทั ตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาคดัเลือกของบริษทั โดยตอ้งเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรอง คุณวฒิุคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัมี
ความสอดคลอ้งกบัภารกิจ เป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่จ ากดัเพศ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งมีความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัและ
แต่งตั้ง ตามกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเช่นเดียวกบัการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี กฟผ. ส่งตวัใหม้าปฏิบติังาน (Secondment) ท่ีบริษทั 

 9.4 นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ 
และบริษัทร่วมทุน  

บริษทัมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตาม
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ระเบียบบริษทั วา่ดว้ยการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
และการด านินงานใหเ้ป็นไปตามภารกิจท่ีมอบหมาย และก ากบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มของบริษทัใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบันโยบายของบริษทั รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการด าเนินงานบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วม
ทุน 

9.5 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน   

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน เปิดเผยตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic 
Report) และตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้รั้บสารไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น 
เพียงพอ และทนักาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนในรอบปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
และสารสนเทศสรุปได ้ดงัน้ี 

 

คุณภาพของข้อมูล  
คุณภาพของขอ้มูล หมายถึง ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น เพียงพอ เป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัท่ีท าการเปิดเผยมีทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
ลกัษณะขอ้มูลไม่ใช่ขอ้มูลดา้นเดียว แต่มีทั้งขอ้มูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัใหท้ราบโดยทนัที การเผยแพร่สารสนเทศต่อ
ประชาชนโดยทัว่ถึง การช้ีแจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การด าเนินการเม่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์ิดจากภาวะปกติ 
ไม่ท าการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอนัควร และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยบุคคลภายใน เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกนัการเปิดเผย ขอ้มูลตอ้งไม่สร้างภาระค่าใชจ่้ายแก่บริษทัจนเกินไป และไม่ท าใหบ้ริษทัสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขนัดว้ยเช่นกนัในส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้สิทธิของผูถื้อหุน้ และรายงานความรับผดิชอบของ
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คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าและแสดงไวค้วบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีใน
รายงานประจ าปี และความเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีปรากฏในหวัขอ้
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของบริษทัแลว้ ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งเสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ยโดย
คณะกรรมการบริษทัไดท้ าหนา้ท่ีก ากบัดูแล ติดตาม และทบทวนใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินการตามท่ีก าหนดไม่เพียงแต่
การเปิดเผยสารสนเทศในระดบัขั้นต ่าท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดเท่านั้น แต่ยงัใหเ้นน้ความส าคญัและความเสมอภาค
ของผูล้งทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกดว้ย 

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล  
   บริษทัใชช่้องทางการเปิดเผยขอ้มูลผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และช่องทางอ่ืนๆ 
อยา่งเหมาะสม อาทิ การเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์การ
ส่งข่าวแก่ส่ือมวลชน การพบนกัลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และการจดักิจกรรมอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏใน
ประเภทของขอ้มูลท่ีท าการเปิดเผย 

   คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญั โดยมี
การตรวจสอบติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการและกฎเกณฑท่ี์ก าหนด และบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด มีการก าหนด
หน่วยงานและผูรั้บผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งพฒันาช่องทางการส่ือสาร เพ่ือใหข้อ้มูล
ท่ีเปิดเผยมีคุณภาพ ดงัน้ี 

•  ผู้รับผดิชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทัไดก้ าหนดผูมี้หนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทั ไดแ้ก่
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบการ
จดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

• ช่องทางการส่ือสาร บริษทัยดึหลกัการเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งทัว่ถึงและเท่า
เทียมกนั ผา่นช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสม มีลกัษณะครอบคลุมทั้งการส่ือสารทางเดียวและการ
ส่ือสารสองทาง โดยขอ้มูลท่ีท าการเผยแพร่จดัท าเป็นสองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และท าการเผยแพร่ออกไป
พร้อมกนัผา่นระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลกัและเพ่ือขยายโอกาส เพ่ิมความสะดวกในการเผยแพร่
ขอ้มูล และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูส้นใจทัว่ไป และสาธารณชน บริษทัยงั
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ratch.co.th) การจดัการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ การพบนกั
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าว ผลประกอบการประจ าไตรมาสและประจ าปี การจดัส่งข่าวและภาพข่าว
กิจกรรมของบริษทัใหแ้ก่ส่ือมวลชน การสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร การจดันิทรรศการ การน าผูถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนัและ
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ขา้เยีย่มชมกิจการ และการจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน เป็นตน้ 

  งานนักลงทุนสัมพนัธ์  

  งานนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษทัไดจ้ดัให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์” เป็นหน่วยงานประจ าท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบการติดต่อส่ือสารและให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร และจดักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและ
เป็นธรรม รวมถึง การจดัท าแผนงานนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ า ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมในการด าเนินงานอยา่ง
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สม ่าเสมอ โดยท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม
และช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามในการประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์รวมทั้งการพบนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
ติดต่อส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์สามารถท าไดโ้ดยส่งเอกสารทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องบริษทัทางโทรศพัท์ติดต่อหมายเลข     
0 2794 9841 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์บริษัท และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
IR@ratch.co.th   

การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารตาม
หลกัเกณฑโ์ดยเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
แยกประเภทค่าตอบแทนเช่นกนั นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมเติมการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของพนกังานไวด้ว้ย  

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน ปี 2563 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) บริษทั และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
บริษทั ราชบุรี พลงังาน จ ากดั บริษทั ราชบุรี อลัลายแอนซ์ จ ากดั บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั บริษทั ราช โอแอนดเ์อม็ จ ากดั บริษทั อาร์อี โซล่าร์ 1 จ ากดั และบริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ 
จ ากดั ไดบ้นัทึก ค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชี ในรอบบญัชีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 3,360,000 บาท (ไม่รวม
ค่าใชจ่้าย Out-of-Pocket จ านวน 135,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 
จ านวน 70,000 บาท) ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชีของบริษทัจ านวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-of-Pocket จ านวน 
45,000 บาท) และค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีแต่ละบริษทัยอ่ยรับภาระเอง จ านวน 1,860,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้าย Out-
of-Pocket จ านวน 90,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน จ านวน 70,000 
บาท) 

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การจา้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นท่ีปรึกษา
ในปี 2563 เพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชีในระหวา่งปี เป็นจ านวน 3,560,978 บาท ทั้งน้ี 
การจา้งกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในการให้บริการอ่ืน นอกเหนือจากงานสอบบญัชีนั้น 
ไม่ก่อให้เกิดการขดักนัในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตวัเอง ซ่ึงจะไม่ท าให้
ผูส้อบบญัชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

9.7  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีปปรับใช้   

ปี 2563 คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ คณะท างานก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวน ปรับปรุงพฒันาต่อ
ยอดและติดตามให้มีการด าเนินการตามแนวปฏิบติัต่างๆ ของบริษทั โดยเฉพาะประเด็นท่ีมีการพฒันาเพ่ิมเติม เพ่ือให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะยกระดบัสู่มาตรฐานในระดบัสากลท่ีย ัง่ยืนมากยิ่งข้ึนสรุปได้
ดงัน้ี 

 

 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 148  

1. การส่งเสริมให้มกีารให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองธรรมาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 

โดยก าหนดใหมี้การอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
แก่พนกังาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ไวใ้น “นโยบายการพฒันาความยัง่ยืนองคก์ร” เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึนเพ่ิมเติม 
จากเดิมท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั ค าสัง่ และประกาศนโยบายต่างๆ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 

ในปี 2563 บริษทัไดมี้การจดัอบรมและให้ความรู้แก่พนกังานและผูบ้ริหาร และการจดัให้มีการส่ือสาร
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ CAC ในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ และเขา้ใจง่ายผ่าน
ช่องทางอีเมลของกลุ่มบริษทั และผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น CG Newsletter ภาพยนตร์สั้น นิทรรศการการอบรม
สัมมนา ฯลฯ ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย อย่างน้อยไตรมาสละ1 คร้ัง เพ่ือให้พนักงานและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั เกิดปฏิสัมพนัธ์
(Interaction) และการมีส่วนร่วม เพ่ือสะทอ้นปัญหา และสร้างจิตส านึก ความตระหนักรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั และต่อยอด
โดยน าไปใชย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีทั้งในเชิงการเรียนรู้และป้องกนัในการปฏิบติังานต่อไป โดยสรุปดงัน้ี 

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษทัมีการให้ความรู้ครอบคลุมเน้ือหานโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทั นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายอ่ืนๆ ของบริษทัทุกคร้ัง และมีการมอบคู่มือจรรยาบรรณของ
บริษทัใหก้บัพนกังานทุกคน เพ่ือใหพ้นกังานศึกษารายละเอียดและใหมี้การลงนามรับทราบจรรยาบรรณและขอ้ปฏิบติัต่างๆ
เพ่ือให้พนักงานทุกคนตระหนักว่า กลุ่มบริษทัมีแนวการบริหารและด าเนินงานโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

หลงัจากการปฐมนิเทศ จะมีการส่งอีเมลท่ีมีขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีพนักงานสามารถเขา้ไปศึกษา
เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนมีการให้ความรู้ในรูปแบบ E-Learning เพ่ือเขา้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ทั้งในเร่ืองทัว่ไปและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย ค าสัง่ และขอ้ปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษทั และช้ีแจง
ใหพ้นกังานใหม่ทราบถึงวธีิการเขา้ท าแบบทดสอบความรู้ 

หลงัการเรียนในรูปแบบ E-Learning โดยมีเกณฑก์ารผา่นการท าแบบทดสอบคือ ร้อยละ 80 ซ่ึงพนกังาน
ทุกคนของกลุ่มบริษทัตอ้งท าแบบทดสอบดงักล่าวใหผ้า่นเกณฑท่ี์ก าหนดเป็นประจ าทุกปี จึงจะสามารถท าการประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปีของตนได ้

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการส่ือสาร CAC ไดจ้ดัท าคลิปวีดิโอส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน
ไปยงัผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัในการเขา้ร่วมท าแบบทดสอบรวมทั้ง การถาม-ตอบ ประเด็นเก่ียวกบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีทุกคนตอ้งพบและตอ้งปฏิบติัจริงทั้งในชีวติการท างานในองคก์รและภายนอก โดยคลิปวดิีโอดงักล่าวจดัท าและ
แสดงโดยบุคลากรของบริษทัในทุกระดับ มีการจ าลองสถานการณ์และสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัใน
ประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย และครอบคลุมในทุกมิติ ผลปรากฏว่า 
บุคลากร ส่วนใหญ่ รับรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามนโยบายและแนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวเป็นอยา่งดี 

 10 กนัยายน 2563 บริษทัน าพนักงานใหม่จ านวนประมาณ20 คน ท่ีเขา้มาท างานในช่วงปลายปี 2562 
จนถึงปัจจุบันไปศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรี เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทั สร้างความรักความ
ผกูพนั และภาคภูมิใจในองคก์ร และเพื่อประโยชน์ในการประสานงานในการท างานร่วมกนัต่อไป 
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การส่ือสารเพ่ือให้ความรู้และตระหนักเก่ียวกบัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในบริษทัท่ีหลากหลาย ทั้งช่องทางอีเมล การประชุมสมัมนา และอ่ืนๆ 
เป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

3 สิงหาคม 2563 ไดมี้การประชุมคณะท างานดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดเ้ชิญท่ีปรึกษา
กฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั มาบรรยายและใหค้วามรู้ความเขา้ใจและแนวทางการเตรียมความพร้อม
เก่ียวกบักฎหมายดงักล่าว จากนั้น ท่ีประชุมไดพิ้จารณาร่วมกนัและให้คณะท างานสรุปขอ้มูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง 
และส่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา เพ่ือก าหนดแนวทาง นโยบาย และบริษทัไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(“DPO”) ของบริษทั เพ่ือเตรียมความพร้อมและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แลว้เม่ือ
วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ตรียมความพร้อมเก่ียวกบัการป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ ท่ีอาจจะท าให้เกิด
ความเสียหาย ทั้งในดา้นตวัเงิน ภาพลกัษณ์ และกฎหมายต่อบริษทั โดยการหารือร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มีการ
ก าหนดแนวทางป้องกนัขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นความลบั การส่ือสารและให้ความรู้เก่ียวกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ และการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกนัไปยงับุคลากรของบริษทัไดท้ราบและตระหนกั 

ปัจจุบนับริษทัมีระบบตรวจสอบและป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล และไดบ้รรจุไว้
ในมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัแลว้ อยา่งไรก็ตาม เพ่ือความมัน่คงปลอดภยัและสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการใชง้านระบบในลกัษณะท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นการป้องกนัภยัคุกคามท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทัโดยไดป้ระกาศนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานและ
เผยแพร่ใหบุ้คลากรไดท้ราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนัแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 เป็นตน้มา 

14 กันยายน 2563 จัดบรรยายในหัวข้อ “Cyber Security” ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในการประชุมร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง และยกระดบัความ
มัน่คงปลอดภยัขององคก์ร รวมทั้งช่วยใหอ้งคก์รสามารถวางแผนป้องกนั ตรวจสอบ และตอบสนองภยัคุกคามทางไซเบอร์
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และทนักาล ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนใหธุ้รกิจด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามกรอบหลกั ดงัน้ี 
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11 กนัยายน 2563 จดักิจกรรม “RATCH Theater ดูหนงั นัง่คุย เร่ือง เภ-สัตย”์ ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกเก่ียวกบัการทุจริตในวงการแพทยแ์ละเภสัชกรมี
ความยาวประมาณ 25 นาที น าแสดงโดย คุณเศรษฐา ศิระฉายา ซ่ึงไดรั้บการตอบรับและเขา้ร่วมชมจากพนกังานกลุ่มบริษทั
จ านวนมาก 

9 ตุลาคม 2563 จดักิจกรรม “Hello สาระเต็ม ปี 2” ประกอบดว้ย การให้ความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (“CG”) การทุจริตคอร์รัปชัน่ (“CAC”) ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาความยัง่ยืนองคก์ร
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานและวฒันธรรมองคก์ร โดยจะเนน้ค่านิยม Professional และ
Teamwork แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเชา้จะเป็นการบรรยายธรรมในหัวขอ้ “คุณธรรมและจริยธรรมท่ีส าคญัในการท างาน”การ
บรรยายดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า “Save Energy-Save Life-Save All” และการบรรยายดา้นสุขภาพ “กินคลีนอยา่ง
ไทย ห่างไกล NCDs และอาหารตา้นโควดิ” นอกจากน้ียงัมีบูธกิจกรรมต่างๆ ท่ีน าเสนอในรูปแบบเกมส์ต่างๆ ไดแ้ก่ บูธดา้น 
Safety Zone, Health Zone และ Energy Saving เป็นตน้ เพ่ือให้ผูร่้วมงานไดมี้ส่วนร่วม สร้างความตระหนกัปลูกจิตส านึก 
ความรู้ความเขา้ใจในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และสามารถน าไปเป็นแนวทางและประยกุตใ์ชใ้นการท างานและใน
ชีวติประจ าวนั เน่ืองจากทุกคนมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหไ้ปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ระหวา่งเดือนกนัยายน - ตุลาคม 2563 บริษทัจดักิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ “RATCH Professional 
Teamwork” ตามแผนงานการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) ปี 2563 หลกัสูตร 2 วนั 1 คืน จ านวน 5 รุ่นๆ 
ละ 40-50 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานบริษทั และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั รวมจ านวน 237 คนคิด
เป็นร้อยละ 88.76 ของพนกังานทั้งหมด (พนกังานบริษทัจ านวน 209 คน พนกังานบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั จ านวน 
58 คน) ณ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามเพ่ือมุ่งเสริมสร้างความตระหนกั รับรู้ และเขา้ใจ ผ่าน Core Value ในเร่ือง 
Power of Professional & Power of Teamwork ซ่ึงจะส่งเสริมให้บุคลากรแสดงทกัษะ ความรู้ความสามารถอยา่งมืออาชีพ
ดว้ยความเป็นเลิศ และยึดมัน่ความถูกตอ้งและธรรมาภิบาล แสดงความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามบทบาทหน้าท่ีและ
เสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

นอกจากน้ี ในระหวา่งการอบรมในหลกัสูตร “RATCH Professional Teamwork” ไดมี้กิจกรรมส่งเสริมให้
พนักงานประสานความร่วมมือในการท างาน และความคิดในเชิงสร้างสรรค ์โดยให้แต่ละกลุ่มประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์จาก
กล่องกระดาษ และอุปกรณ์เหลือใชใ้ห้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง และมีการจดัประกวดส่ิงประดิษฐ์หลงัจากการ
อบรมแลว้เสร็จ ผลปรากฎว่ามีส่ิงประดิษฐ์เขา้ประกวดทั้ งส้ิน 32 กลุ่ม จากผูเ้ขา้อบรมทั้ งหมดจ านวน 5 รุ่น มีทีมท่ีได้
คะแนนนิยมสูงสุดจากพนกังานทั้งบริษทัจ านวน 3 ทีม 

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมและจุดประกายให้บุคลากรร่วมกันพฒันา และต่อยอดความคิด
สร้างสรรคไ์ปสู่การพฒันาดา้นนวตักรรมในกระบวนการท างานการพฒันาหน่วยงานภายใน การพฒันาผลิตภณัฑ ์และ/หรือ
บริการต่อไปในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 1 ใน 8 ขอ้ 

2. การก าหนดนโยบายป้องกนัการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมชิอบ 

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก าหนด “นโยบายป้องกนัการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ” ข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวปฏิบติั
ของกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจด
ทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวปฏิบติัของส านกังาน ก.ล.ต. และ
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ตลท. เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนการเปิดเผยและรักษาขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ารจดัการ
ขอ้มูลลบัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์และการจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน รวมทั้ง ได้ประกาศใชแ้ละเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทั โดยมีสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

แนวปฏิบัตทิีก่ าหนดเพิม่เตมิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในนโยบาย 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึง ผูด้  ารงต าแหน่งระดับผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป และ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนบุคคลใดท่ีไดรั้บทราบ
ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ้ือขาย หรือแนะน าให้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ
ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ตลอดจนช่วงเวลาอ่ืนท่ี
บริษทั จะก าหนดเป็นคร้ังคราว (Backout Period) 

• ใหเ้ปิดเผยสาระส าคญัของนโยบายป้องกนัการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบในรายงาน
ประจ าปีของบริษทัและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือเผยแพร่ใหผู้ป้ฏิบติังานผูบ้ริหาร กรรมการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั
ทราบ 

แนวปฏิบัตทิีบ่ริษัทยดึถือปฏิบัตมิาอย่างต่อเน่ืองและเพิม่เตมิไว้ในนโยบาย 

• บริษทัมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัให้สาธารณชนทราบโดย
ทนัทีและอย่างทัว่ถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เพ่ือให้แน่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารได้
เขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทนักาลและเท่าเทียม 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัท่ีตน
ทราบ หรือรับรู้ เพ่ือป้องกนัผลกระทบและความเสียหายแก่บริษทั 

• หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงรู้ หรือครอบครองขอ้มูลภายในของบริษทั เปิดเผยหรือส่งต่อ
ขอ้มูลภายใน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าดว้ยวิธีใดแก่บุคคลภายนอก หรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผูรั้บขอ้มูลอาจน าขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือหรือขาย หรือเขา้
ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องบริษทั ไม่วา่เพ่ือตนเอง หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนด
แนวปฏิบติัดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึง ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสายงานบญัชี
การเงินมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ของตนเองคู่สมรส บุตร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ ตาม
แบบแสดงขอ้มูล Strategic Shareholder ของบริษทั เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ให้รายงานการเปล่ียนแปลงต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และรวมทั้ง ให้รายงาน
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกเดือน 
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กรณีผูป้ฏิบติังานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงหรือ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
ผูป้ฏิบติังานดงักล่าว มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ผูป้ฏิบติังานนั้นรายงานการเปล่ียนแปลงต่อ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขายโอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไดก้ าหนดใหบ้รรจุระเบียบวาระการรายงานการถือ/เปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นระเบียบวาระประจ าส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกเดือน 

• ห้ามผูบ้ริหาร และส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับนดัหรือตอบค าถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนั
ใกลใ้หแ้ก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะห์การลงทุน อยา่งนอ้ย 10 วนัท าการก่อนวนัประกาศผลประกอบการ ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนด
แนวปฏิบติัดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

มาตรการทีก่ าหนดเพิม่เตมิในนโยบาย 

• บริษทัจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัจะเก็บรักษารายช่ือบุคคลวงในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละยงัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• บุคคลภายนอกท่ีมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรืออยู่
ระหวา่งการเจรจา ซ่ึงเขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งท าสัญญา
รักษาขอ้มูลความลบั (Confidential Agreement) จนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

• การฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นความผิดวินัยตาม
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั ตั้งแต่ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือหนงัสือ ภาคทณัฑ ์งดข้ึนค่าจา้งและจ่ายโบนสัประจ าปี 
และเลิกจา้ง นอกจากน้ี ผูฝ่้าฝืนและผูเ้ก่ียวขอ้ง อาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพง่ตามกฎหมาย 

ตลอดปี 2563 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผูบ้ริหารกรณีไม่จดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัตามขอ้ก าหนด หรือการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

3. การเพิม่บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหส้ามารถเลิกจา้งผูส้อบบญัชีได ้เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้
เพียงการพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษทัได้ประกาศใช้ระเบียบบริษัท ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบพ.ศ. 2563 ซ่ึงไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวแลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
รวมทั้ง ไดเ้ผยแพร่ระเบียบต่อบุคคลภายนอกผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

4. การเพิม่ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไดป้รับปรุงจรรยาบรรณ และค าสั่งบริษทั เร่ืองการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต รวมทั้งได้
ประกาศใชแ้ละเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2563 เพ่ือให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
จากท่ีก าหนดไวเ้ดิมโดยประกอบดว้ย 

1) ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษทั 

2) กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 
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3) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4) ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5) ผูบ้งัคบับญัชา 

ซ่ึงจะท าให้ทั้ งบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ทั้งน้ี รายละเอียดช่องทางการแจง้เบาะแส ปรากฏในหวัขอ้ การร้องเรียน/การแจง้เบาะแส และการคุม้ครอง
ผูแ้จง้เบาะแส 

5. การส่งเสริม พฒันา และต่อยอดนวตักรรม 

บริษทัไดรั้บรางวลั “Best Innovative Company Awards” ภายใตง้าน SET Awards 2020 ซ่ึงจดัโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จากผลงานนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าและไอน ้ า 
(Cogeneration) ของโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างเคร่ืองกงัหันแก๊ส เคร่ืองกงัหัน    
ไอน ้ า และเคร่ืองยนตแ์ก๊สเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความยดืหยุน่ในการผลิตสูง 

6. การประเมนิการปฏิบัตติามจรรยาบรรณบริษัท 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นชอบตามความเห็นของคณะท างานก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีใหมี้การปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบการติดตาม ป้องกนัและประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั
ในภาพรวม เพื่อให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัขององค์กรมีความรับผิดชอบในการด า เนินการ และปฏิบติัให้เป็นไป
ตามบรรทดัฐานและวฒันธรรมการเคารพขององคก์ร และจากการทบทวน ติดตามและประเมินการด า เนินงาน ในปี 2563 
ไม่พบเหตกุารณ์หรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งตามจรรยาบรรณของบริษทั 

ปี 2563 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน สรุปไดด้งัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

เพ่ือใหมี้การทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ืองและ
มัน่ใจไดว้า่ ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการเสนอ
ระเบียบวาระและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามใน
การประชุมผูถื้อหุน้สิทธิในการมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการไดรั้บเงิน
ปันผล สิทธิในการเลือกตั้งถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมท่ีมีนยัส าคญัต่างๆ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจา้ของหุ้น การเปล่ียนมือ 
หรือการโอนสิทธิในหุน้ และสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนยัส าคญัอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 
โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดและประกาศนโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุน้ รวมทั้งส่งเสริมและดูแลปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น
ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

•  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัไดส่้งเสริมผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของกิจการทั้งท่ีเป็นนกัลงทุนทัว่ไป 
และนกัลงทุนสถาบนัใหไ้ดเ้ขา้ร่วมประชุมและลงมติตดัสินใจในเร่ืองส าคญั รวมถึงรับรู้และตรวจสอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร เป็นประจ าทุกปีโดยเม่ือวนัศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 แทนก าหนดการเดิมท่ีก าหนดไวใ้นวนัพฤหสับดีท่ี 9 เมษายน 2563 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
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ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้น
พ้ืนฐานในการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้รวมทั้ง ไดดู้แลและอ านวยความสะดวกในการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ 
แต่เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษทัในการประชุมเม่ือวนัท่ี 23มีนาคม 2563 จึงมีมติ
เห็นชอบให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ออกไปเป็นวนัศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563โดยก าหนดเวลาและ
สถานท่ีคงเดิม การเล่ือนการประชุมดงักล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ือง มาตรการรองรับการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจดัประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 
และมาตรการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจ าปี 2563 ไดด้งัน้ี 

1) การด าเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัก าหนดระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยบริษทัไดป้ระกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาด า เนินการ เพื่อให้    
ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั  (เม่ือวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2562) ปรากฏวา่ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

- แจง้ก าหนด วนั เวลา สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมอยา่งครบถว้นและเพียงพอ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ หลงัเวลาปิดท าการ
ของ ตลท. ภาคเยน็ของวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น) ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของ ตลท. ตามมติคณะกรรมการบริษทัในการประชุม เม่ือวนัท่ี  18 กุมภาพนัธ์ 2563 เห็นชอบให้จดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม       
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99  ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างสะดวก มี
ขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุผู ้เข้าประชุมจ านวนมาก เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงท าให้
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2563 ออกไปเป็นวนัศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยก าหนดเวลาและสถานท่ีคงเดิม การเล่ือนการประชุมดงักล่าวเป็นไปตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการจดัประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามมาตรการท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่หลงัเวลาปิดท าการของ ตลท. ภาคเยน็ของวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 
(ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม) เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ตอ้งเล่ือนการประชุม
ออกไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ี21 มีนาคม 2563 เร่ือง สัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) และเม่ือวนัท่ี 
23 มีนาคม 2563 บริษทัไดเ้ผยแพร่การเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ออกไปเป็นวนัศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เวลาและสถานท่ีคงเดิม และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เพื่อลดผลกระทบจากการ
เล่ือนก าหนดประชุมดงักล่าว โดยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว ก าหนดจ่ายใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในทะเบียน
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ผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผู ้
ถือหุน้ไวแ้ลว้ ทั้งน้ี บริษทัก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว ในวนัศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ซ่ึงการเล่ือนการประชุม
ดงั กล่าวไมส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัและไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุน้ 

- แจง้ก าหนด วนั เวลา สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมอยา่งครบถว้นและเพียงพอ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ หลงัเวลาปิดท าการ
ของ ตลท. ภาคเช้าของวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น) ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของ ตลท. ตามมติคณะกรรมการบริษทัในการประชุมเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบใหจ้ดัประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99  ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุ
ผูเ้ขา้ประชุมจ านวนมาก 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 

- จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมฉบบัภาษาไทยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย และ
ฉบบัภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ไดพิ้จารณา ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 (ล่วงหนา้มากกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุม)
เป็นไปตามขอ้กฎหมาย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั และ 21 วนั ตามล าดบัโดยหนงัสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียด วนั เวลา สถานท่ีประชุม 
แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมซ่ึงไดจ้ดัเรียงล าดบัความส าคญั ขอ้มูลช้ีแจงความเป็นมา เหตุผลความ
จ าเป็น และประเด็นส าคญัของแต่ละเร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั หรือเพ่ือทราบ รวมทั้งไดร้ะบุ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจนและเพียงพอครบทุกเร่ือง 

- จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้ งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 
(มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดวา่ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม) และไดส่้งใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัในวนัเดียวกนั 

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามและ/หรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีไดบ้รรจุไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุม และ/หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมสามญั    
ผูถื้อหุ้นกลบัมาทางไปรษณีย ์หรือทางโทรสาร มายงัเลขานุการบริษทัหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายงั CS@ratch.co.th 
เพ่ือบริษทัจะได้ช้ีแจงรายละเอียดหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยบริษทัได้แจ้ง
รายละเอียดดงักล่าวผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เวบ็ไซตบ์ริษทัและแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ี
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นส่งค าถามและ/หรือขอ้เสนอแนะ
เป็นการล่วงหนา้มายงับริษทั 

- ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้ งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาองักฤษ
ระหว่างวนัท่ี 17-19 มิถุนายน 2563 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วนัและไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม ตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับริษทั 

- แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนงัสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
พร้อมค าแนะน า รายช่ือกรรมการอิสระ และกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ หรือบุคคลใดๆ ท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้
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ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น (ทางไปรษณีย)์ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติในแต่ละ
เร่ืองตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 

2) การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท่ี 999/99 ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างสะดวก สถานท่ีประชุม มีขนาดเหมาะสม
สามารถรองรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งเพียงพอเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. (ก่อน
เวลาเร่ิมประชุม 2 ชั่วโมง) และก่อนเร่ิมการประชุมบริษัทได้น าเสนอส่ือวีดิทัศน์แนะน าเก่ียวกับแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุเพลิงไหม ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์ในระหวา่งการประชุม ใหท่ี้ประชุมทราบ จากนั้นไดแ้จง้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเขา้ร่วมประชุมตามมาตรการ
ป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามท่ีทางราชการก าหนด และเป็นไป
ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมในเบ้ืองตน้แลว้ ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยั
ต่อสุขอนามยั และประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผูเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีเขา้ข่ายติดเช้ือ COVID-19 รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม หลงัจากนั้น ไดเ้ร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 15.30 น. ใชเ้วลาใน
การประชุมรวม 1.30 ชัว่โมง 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกวา่จะเขา้ร่วมการประชุมตลอดทุกเร่ือง หรือ
จะเขา้ร่วมประชุมเฉพาะเร่ืองก็ได ้โดยไม่จ ากดัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน
ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเดินทางมาภายหลงัเร่ิมการ
ประชุมสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงเวลาเลิกประชุม 

- จดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น อาทิ โสตทศันูปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
น าเสนอต่อท่ีประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ท่ีบรรจุขอ้มูลเฉพาะของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีใชใ้นการลงทะเบียนเขา้
ร่วมการประชุมและการนบัคะแนนเสียง ท าให้การนบัคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย  าโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแสดงตนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมโดยพนกังานท่ีประธานกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และเป็นไปตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญประชุม 

- ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั โดยเร่ิมจากแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบองค์
ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม และแนะน ากรรมการฝ่าย
บริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมในการประชุม เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม ร่วมตอบขอ้ซกัถามและเป็นคน
กลางร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นในท่ีประชุม 

- แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม วิธี
ลงคะแนนเสียงการนับคะแนนเสียง และการประกาศมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนของ ตลท. และเกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนอีกคร้ัง 
ซ่ึงรายละเอียดเป็นไปตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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- จดัใหมี้บตัรลงคะแนนในทุกเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงผูเ้ขา้ประชุมทุกคนไดรั้บเม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วม
การประชุม โดยวิธีการท่ีใชใ้นการออกเสียงลงคะแนนไม่ยุง่ยากซบัซอ้น คือ จะใชก้ารยกมือหากไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง เพื่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะไปรับบตัรลงคะแนนและจะท าการนบัคะแนนเสียง โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และ Barcode 

- จดัใหมี้ท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส
ในเร่ืองต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้อาทิ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม องคป์ระชุม ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียง วธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสอดคลอ้งตรงกบั
ขอ้บงัคบับริษทั และเป็นไปตามท่ีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมตลอดจนดูแลใหมี้การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมทุก
ราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการลงคะแนนเสียงจากมติท่ีประชุม และ
จากบตัรลงคะแนน 

- ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่มีการแจง้ขอ้มูลส าคญัเพ่ิมเติมอยา่งกะทนัหันในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่มีการเพ่ิมเร่ืองเพื่อพิจารณาลงมติหรือเปล่ียนขอ้มูลส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ทั้งน้ี เร่ือง
ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ด าเนินการประชุมเป็นไปตามล าดบัท่ีก าหนดในระเบียบวาระการประชุมท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการสลบัระเบียบวาระ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัตระหนักดีถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งมี
เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ จึงไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 

- ด าเนินการประชุมในแต่ละระเบียบวาระโดยเร่ิมจากประธานท่ีประชุมช้ีแจงความเป็นมา เหตุผลความ
จ าเป็น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือเพ่ือทราบต่อท่ีประชุมตามท่ีไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุ้นไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมอยา่งครบถว้นและเพียงพอ หลงัจากนั้น ประธานท่ีประชุมไดใ้ห้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นซกัถามอยา่งเหมาะสม จากนั้น
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดร่้วมกนัช้ีแจงจนเป็นท่ีเขา้ใจชดัเจนก่อนจะขอให้ท่ีประชุมลงมติโดยการออกเสียง
ลงคะแนนตามท่ีไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เพ่ือความกระชับและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดท าวีดิทัศน์น าเสนอสรุปรายงานการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา เพ่ือใชป้ระกอบการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ
เก่ียวกบักิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา และกิจการท่ีจะกระท าต่อไปในภายหนา้ เพ่ือให้มีเวลาส าหรับการซกัถามและ
ตอบค าถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 

- แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ออกจากกัน และจัดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบไว้
ตรวจสอบและอา้งอิง เพ่ือความถูกตอ้ง และโปร่งใส 

- ก าหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนทุกคร้ังส าหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอ านวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง 

- ประกาศให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดของมติท่ีประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ ภายหลงัการนบัคะแนน
เสียงเสร็จส้ินทุกคร้ัง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

- ก าหนดใหมี้ระเบียบวาระการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอ
เร่ือง เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทับรรจุไวใ้นระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงตามขอ้บงัคบั
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ของบริษทั ก าหนดวา่ เร่ืองท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ไดจ้ะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุ้น
ท่ีมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติมีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบักิจการของบริษทัท่ี
ไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้เท่านั้น 

- ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 มีผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง
และผูรั้บมอบฉันทะรวมจ านวน 2,227 ราย (มาด้วยตนเอง 390 ราย และรับมอบฉันทะ 1,837 ราย) นับจ านวนหุ้นได้
1,066,260,552 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั โดยประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั 

- คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นครบทุก
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละคณะซ่ึงไดมี้การบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 

3) การด าเนินการภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้น 

- แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ทนัทีหลงัเวลา
ปิดท าการของ ตลท. ภาคเยน็ของวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท
อยา่งชดัเจน 

- จดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเลขานุการบริษทั ซ่ึงมีสาระส าคญัในแต่ละเร่ืองท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นส าคญัของขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นและค าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเ้ขา้ประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วน
คะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 

- แจง้เผยแพร่รายงานการประชุมผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัเม่ือวนัท่ี
16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วนัตามกฎหมาย) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็น โดยไม่ตอ้งรอถึงการ
ประชุมคร้ังต่อไป ปรากฏวา่ภายหลงัการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ไม่มีผูถื้อหุ้นแจง้แกไ้ข เพ่ิมเติม 
หรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

- น าส่งรายงานการประชุมซ่ึงประธานท่ีประชุมลงนามรับรองแลว้ให้แก่ ตลท. เพ่ือตรวจสอบและอา้งอิง 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วนัตามขอ้ก าหนด) 

- น าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น น าส่งรายงานประจ าปี 
ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั ลงลายมือช่ือ
รับรองถูกตอ้ง รวมทั้งส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (บมจ.006) ท่ีมีอยูใ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีต่อนายทะเบียนเม่ือ
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 1 เดือน ตามกฎหมาย) 

- ปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบจากแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอยา่ง
กระชบั บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะ ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระนั้นๆ และกรณีมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในระหวา่งการพิจารณาระเบียบวาระใดๆ ไดแ้จง้ขอให้ยกมือ
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แจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือไปรับค าถาม และเจา้หนา้ท่ีของบริษทั จะน าเรียนตอ่ท่ีประชุมเพื่อกรรมการและฝ่ายบริหาร
ตอบขอ้ซกัถามตามระเบียบวาระ และกรณีมีขอ้ซกัถามจ านวนมาก บริษทัจะบนัทึกค าถามและค าตอบแนบทา้ยรายงานการ
ประชุม 

- ไดค้ะแนนการประเมินผลคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เต็มร้อยละ 100 จาก
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย โดยการประเมินจากคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีก าหนด
แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ และภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

•  สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษทั ให้สิทธิแก่ผูถื้อ
หุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และใหผู้รั้บมอบฉนัทะยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกรรมการก าหนดก่อนเขา้ประชุม 

•  สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไร
ตามงบการเงินรวมหลงัหักเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืนๆ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบักระแสเงินสดของบริษทั ในปี 
2563 บริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและรับเงิน
ปันผล (Record Date) เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
เน่ืองจากผลกระทบจาก COVID-19 ในวนัท่ี 17 เมษายน 2563 โดยไดป้ระกาศโฆษณาค าบอกกล่าว จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลในหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ระหวา่งวนัท่ี 17-19 มิถุนายน 2563 ซ่ึง
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัเพื่อปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดด้ าเนินการตรวจสอบและติดตามขอ้มูลการ
รับเงินปันผลของผูถื้อหุน้ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงพบวา่ยงัมีเงินปันผลคา้งจ่ายจ านวนหน่ึงท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดติ้ดต่อขอรับ บริษทั
ได้ส่งหนังสือติดต่อผู ้ถือหุ้นตามฐานข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์แจ้งรายละเอียดสถานะเงินปันผลค้างจ่ายและ
วิธีด าเนินการเพ่ือติดต่อขอรับเงินปันผล และประสานงานเพ่ือการออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่แทนเช็คสูญหายหรือ
หมดอาย ุและการด าเนินการเพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิการถือหุน้ใหท้ายาทรับเงินปันผลแทนกรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม 

นอกจากน้ี บริษัทได้เชิญชวนและส่งแบบฟอร์มสมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร              
(e-Dividend) ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในการรับเงินปันผลในคราวต่อไป ซ่ึงปัจจุบนั พบว่า    
ผูถื้อหุน้มีแนวโนม้เปล่ียนมาใชว้ธีิรับเงินปันผลแบบ e-Dividend เพ่ิมมากข้ึน 

•  สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงเน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

• สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด ค่าตอบแทน บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเป็นประจ าทุกปี 

•  สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจา้ของหุน้ การเปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุน้ บริษทัมอบหมายให้
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั ท าหนา้ท่ีรับฝาก
หลกัทรัพยข์องบริษทั จดัเก็บและดูแลขอ้มูลของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ และเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ท่ีถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทั เช่น การออกใบหลกัทรัพย ์ ฝาก/ถอนใบหลกัทรัพย ์ โอน/รับโอนหลกัทรัพย ์ และการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถติดต่อกบั TSD ไดโ้ดยตรงท่ี TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 หรือ
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สมคัรใชบ้ริการ Investor Portal ซ่ึงเป็นระบบบริการขอ้มูล ผูถื้อหุน้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตไดท่ี้ http://www.set.or.th/tsd/th/ 
investorportal/investorportal.html 

• สิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนยัส าคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา บริษทัได้
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทัจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งครบถว้น และทนักาลในรอบปี 2563 ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่น าส่ง
รายงานตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือน าส่งล่าชา้ และไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกวา่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือ
ผูถื้อหุน้สถาบนั เป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ ซ่ึงสรุปการปฏิบติัท่ีเป็นสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

• การเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั บริษทัก าหนดช่องทางเผยแพร่สารสนเทศผ่าน ตลท. เป็นช่องทางหลกั และ
ก าหนด ผูท้  าหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ นอกจากน้ียงัจดัให้มีช่องทางติดต่อส่ือสารเพ่ิมเติมผ่านทางเวบ็ไซต์บริษทั และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอาทิ 
ส านกังานเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์ และส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มูล
ของบริษทัไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

• การจัดท าเอกสาร 2 ภาษา บริษัทจัดท าข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

•  การส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญชวนผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจน ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2562 เม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวปรากฏวา่ ไม่มีการเสนอเร่ืองหรือช่ือบุคคลจากผูถื้อหุน้ 

•  การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน บริษทัจดัท าหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีก าหนดโดยกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 3 แบบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองใหส้ามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงใน
ท่ีประชุมแทนได ้ประกอบดว้ย 

•  แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 

•  แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้     
คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
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ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ จากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กช่องทางหน่ึง 
หรือผูถื้อหุน้จะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบอ่ืน หรือจดัท าข้ึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได ้

ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทได้เสนอช่ือกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่ นาย         
สมคัร เชาวภานันท์ นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ (นายกิจจา 
ศรีพฑัฒางกุระ) พร้อมขอ้มูลของแต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนไดเ้สียของแต่ละคนในเร่ืองท่ีบรรจุไวใ้นระเบียบวาระ
การประชุมเพื่อเป็นทางเลือกใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงแทนได ้ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนจ านวน 1,633 ราย และมอบฉนัทะใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เขา้ประชุมแทน
จ านวน 14 ราย 

• การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง บริษทัก าหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ช่วยอ านวยความสะดวก ในการประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียงและมีท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ไดแ้ยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบไวต้รวจสอบและอา้งอิง เพื่อความถูกตอ้ง และ
โปร่งใส 

• การเพ่ิมเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 บริษทัไม่
มีการบรรจุเร่ืองเพ่ิมเติมในระเบียบวาระ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีวา่ ผูถื้อ
หุน้ตอ้งมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจจึงยดึถือหลกัการท่ีจะไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ ท่ีไม่ไดบ้รรจุไวใ้น
ระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติมจากท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุม หากผูถื้อหุ้นมีความจ าเป็นก็สามารถเสนอใน
ระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อพิจารณาไดโ้ดยปฏิบติัตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษทั 

• การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัไดดู้แลและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรทั้งในจรรยาบรรณ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศของบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติั โดยไดส่้งมอบให้แก่กรรมการ
ผูบ้ริหาร และพนกังานลงนามรับทราบเม่ือแรกเขา้ท างานหรือวนัปฐมนิเทศ รวมทั้ง การทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบติั
โดยภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผ่านทางคณะท างานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากการพิจารณา และก ากับดูแลภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งคณะท างานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่
นโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทั ผ่านระบบส่ือสารภายใน และเวบ็ไซต์
ของบริษทั โดยสรุปดงัน้ี 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทั และห้ามใชข้อ้มูล
ภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือแนะน าผูอ่ื้นกระท าโดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

• ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษทัแก่
บุคคลภายนอก หรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้งในทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่นอ้ง เพื่อน หรือท าให้ประโยชน์ของ
บริษทัลดลง 
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• การให้/แบ่งปันขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบัแก่บุคคลภายในบริษทั สามารถท าไดต้ามความจ าเป็นหรือ
ความเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์ในการท างานของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น 

• บริษทัไดก้ าหนดและประกาศ “นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ซ่ึงไดมี้การทบทวน 
และปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือเป็นขอ้
ปฏิบติั ส าหรับการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ งไดด้ าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพความปลอดภยั และการป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่าย (Cyber Securities) อยา่งต่อเน่ือง โดยมีแนวปฏิบติัท่ี
ส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

- ก าหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นเป็นความลบั 

- ใหพ้นกังานใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 

- ใชอี้เมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัอนุญาตตามขอ้ก าหนดและค าแนะน าการใชง้าน
อยา่งปลอดภยั เพ่ือประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น 

- ใชโ้ปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งเท่านั้น 

- เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศให้มีความปลอดภยัตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

นอกจากน้ี ในปี 2563 บริษทัไดแ้ต่งตั้ งนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร
องคก์รเป็นเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บริษทั เป็นไปและสอดคลอ้งตามพระราชบัญญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในปี 2563 บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งนายนวพล ดิษเสถียร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร เป็น
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัแทนนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ท่ีจะเกษียณอายใุนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

3.1 นโยบายเกีย่วกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆไว้
อย่างชัดเจน มีการทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏิบัติส าหรับในการท างานของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ตามหลกัการส่งเสริมและก ากบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่ สิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี พนัธมิตร คู่แข่ง ภาครัฐ และชุมชน
ท่ีบริษทัตั้งอยู่ได้รับการคุม้ครองและปฏิบติัด้วยดี โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้ทราบอย่างทัว่ถึง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ และเวบ็ไซตข์องบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

• ด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความเติบโต ผลก าไร และผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ 
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• ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม
กนั 

• เคารพสิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ถึง 

• ติดตามก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และจรรยาบรรณเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นในการไดรั้บสิทธิขั้น
พ้ืนฐานและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพการส่งเสริมให ้         
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัรับทราบการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทั แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และติดตามการปฏิบติัของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร และจัดให้มี
มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผูบ้ริหาร และการไม่กระท าการใดๆ อนัเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

การปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

• ส่งเสริมคุณภาพชีวติ จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานท่ีดี 

•  ใหค้วามส าคญักบัการบริหารและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

• บริหารจดัการระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกบับริษทัชั้นน า
ทัว่ไป 

• แต่งตั้ง โยกยา้ย ใหร้างวลั และลงโทษดว้ยความเสมอภาค เท่ียงธรรม 

•  พนกังานสามารถร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด 

•  ติดตามก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

การปฏิบัตต่ิอชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และใหค้วามส าคญัในการส่ือสาร 

• สนบัสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

• ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟขูนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และพฒันาคุณภาพสงัคม 

• สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

• ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อชุมชนสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

• ผลิตส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

• รับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขในเวลาท่ีเหมาะสม 

• เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

•  จดัระบบ และกระบวนการให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยด าเนินการอยา่งดี
ท่ีสุด 
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•  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัลูกคา้ รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
การคา้อยา่งเคร่งครัด 

การปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

•  ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัเจา้หน้ี 

•  ใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงัในการแกปั้ญหาการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบั
เจา้หน้ี 

• รายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ 

•  แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กรณีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า/ผู้จดัหาสินค้า 

• ยดึหลกัประโยชน์สูงสุดของบริษทัโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง 

•ใหโ้อกาสแก่คู่คา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑก์ารประเมิน คดัเลือกคู่คา้ และรูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมเป็นสากล 

• มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขอยา่งครบถว้น 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ของบริษทั อาทิ การบรรจุเง่ือนไข
และขอ้ก าหนดต่างๆ ไวใ้นขอ้ก าหนดและขอบเขต การจา้ง (Term of Reference: TOR) กบัคู่คา้ทุกราย เป็นตน้ 

• แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กรณีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

• ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาและหลกัสากลของการแข่งขนัท่ีดี 

• ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

• ไม่กล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการคา้โดยปราศจากมูลความจริง 

• ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้อยา่งเคร่งครัด 

การปฏิบัตต่ิอพนัธมติรทางธุรกจิ 

• ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

• ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั โดยค านึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทัและอยูบ่นพ้ืนฐานผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
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•ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจการ
ปฏิบติัต่อภาครัฐ 

• สนบัสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ และปฏิบติัตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยแ์ละ
มีความส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ และยัง่ยนืในทุกสงัคม ดงัจะเห็นไดจ้าก 

เจตนารมณ์ของบริษัท: การด าเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่าง
เคร่งครัด การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรเพ่ือน าไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ี
ละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อยา่งเคร่งครัด ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว สถานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบติั
ต่อพนกังานดว้ยการให้เกียรติและเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในท่ีท างาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลและพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชนท่ีอยูร่อบพ้ืนท่ีกิจการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

การปฏิบัตต่ิอกนัภายใต้สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค: ปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานท่ีบริษทัเก็บ
รักษาไว ้โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง พนักงานปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกัน 
รวมทั้งยอมรับและเคารพความเห็นท่ีแตกต่าง ไม่แสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
สถานะทางสังคม การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ห้ามพนกังานกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการกดข่ีข่มเหง
ผูอ่ื้น ทั้งทางกายและจิตใจ ห้ามใชค้วามรุนแรงหรือใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือกระท าการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอ่ืน
อย่างไรก็ตาม พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น สนับสนุนหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือสิทธิทางการเมืองอ่ืนๆ 

การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษาข้อมูลความลับ: เก็บและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามความ
จ าเป็นและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความตอ้งการทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ยุติธรรม และ
ซ่ือสตัย ์เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัไดย้ึดหลกัการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน เขา้มาใชใ้นกระบวนการท างาน และใชเ้ป็น
แนวทางในการดูแลและคุม้ครองพนกังาน การจา้งงาน ซ่ึงครอบคลุมการจา้งงานในทอ้งถ่ินมาตั้งแต่ปี 2556 ส าหรับชุมชน
บริษทัเคารพสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยใชว้ธีิการส่ือสารระหวา่งกนั
ในรูปแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา ทางดา้นคู่คา้บริษทัมุ่งเนน้ความเป็นธรรมในการปฏิบติั
ต่อแรงงานของคู่คา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาหรือขอ้ก าหนดขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) ท่ีใชเ้ป็นพ้ืนฐาน ในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งสามกลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังานชุมชน และคู่คา้ ดงัท่ีกล่าว
แลว้ ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมุนษยชนไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั และไดมี้การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนใหแ้ก่พนกังานไดท้ราบและถือปฏิบติั เพ่ือใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความยัง่ยนืของบริษทั เน่ืองจาก
การเผชิญความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและภาพลกัษณ์ของบริษทัไดผู้ท่ี้
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ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษทั  หรืออาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย
ดว้ย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

3.3 การใช้และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา   

บริษทัก าหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัและใช้ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของบริษทัเพ่ือประโยชน์ของบริษทัตามท่ีไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัและนโยบายการใชง้าน
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ท่ีไดป้ระกาศให้ทราบและถือปฏิบติัโดยพนักงานตอ้งเคารพสิทธิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หลีกเล่ียงและไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัและผูอ่ื้น การเขา้ถึงขอ้มูลหรือการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาจะส้ินสุด
ลงเม่ือพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั 

ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบบริษทั หรืออาจไดรั้บ
โทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

3.4 การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ 

บริษทัก าหนดใหพ้นกังานทุกคนมีสิทธิใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และระบบขอ้มูลตามนโยบาย
การใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และคู่มือการใชง้านระบบการใชง้าน เทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบริษทั โดยการ
ก าหนดบญัชี ผูเ้ขา้ใชง้านและรหสัผา่นก่อนการใชง้าน นอกจากน้ี ไดมี้การก าหนดแผนการบริหารจดัการความเส่ียงเก่ียวกบั
ภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attrack) และภาวะวิกฤตในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ
และมีการก าหนดผูค้วบคุมดูแล ป้องกนั วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และจดัการแกไ้ขปัญหาแต่ละกรณีไวอ้ยา่งชดัเจน
พร้อมคูมื่อการบริหารจดัการ นอกจากน้ี ยงัมีการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ในการป้องกนัและควบคุมการคุกคามในรูปแบบต่างๆ
การหา้มใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพ่ือการกระท าผิดกฎหมาย หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน การกระท า
ท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดี การคา้ หรือแสวงหาผลก าไร/ผลประโยชน์ส่วนตวั การเปิดเผยขอ้มูลความลบัท่ี
ไดม้าจากการปฏิบติังานใหแ้ก่บริษทั ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลบริษทั พนกังาน และบุคคลภายนอก การกระท าอนัละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของบริษทัและบุคคลอ่ืน เป็นตน้ เพ่ือความปลอดภยัในการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ป้องกัน
ผลกระทบจากการหยดุชะงกัของธุรกิจจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ และการใชท้รัพยากรเครือข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั เช่น นโยบายการใชร้ะบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายการจดัการชั้นความลบั 
นโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และเป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์
รวมทั้ง สอดคลอ้งกบัการจัดการความเส่ียงเก่ียวกบัอาชญากรรมทางไซเบอร์อีกด้วย ทั้ งน้ี การเขา้ถึงขอ้มูลหรือการใช้
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัจะส้ินสุดลงเม่ือพน้สภาพการเป็นพนกังาน
ของบริษทั และหากฝ่าฝืนการกระท าท่ีกล่าวขา้งตน้จนเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัหรือบุคคล
หน่ึงบุคคลใด บริษทัจะพิจารณาด าเนินการทางวนิยัแก่พนกังานตามระเบียบบริษทั และตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็น
ความผิดตามกฎหมาย นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการประเมินความเพียงพอของระบบ
ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีแผนการปรับปรุงและพฒันาระบบงานดา้น
เทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
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3.5 การบริหารความเส่ียง 

บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเส่ียง” เป็นผูรั้บผิดชอบ และ
ก าหนดให้มีการพิจารณาและด าเนินการอย่างรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั รวมถึงจดัให้มีมาตรการป้องกนัและเยียวยา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และไดก้ าหนดและเผยแพร่ “นโยบายการบริหารความเส่ียง” ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารภายใน และผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัส าหรับการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก สรุปไดด้งัน้ี 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

• ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง 

•  ใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 

•  ใหมี้การวดัผลความเส่ียงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

•  ให้มีการก าหนดเพดานความเส่ียง และก าหนดเหตุการณ์หรือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสัญญาณเตือนภยั 
(Warning Sign) 

•  ใหมี้ระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแนวปฏิบติัดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงก าหนดให้
มีการระบุปัจจยัเส่ียง ก าหนดมาตรการในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือป้องกนัหรือลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลกัษณ์องค์กร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดให้มีการทบทวนและ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงและให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการ
ผิดปกติตา่งๆ เพ่ือใหส้ามารถพิจารณาปรับเปล่ียนกลยทุธ์แผนงาน และวิธีการบริหารจดัการไดอ้ยา่งทนัท่วงที และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทราบตามล าดบั เป็นประจ าทุกไตรมาส  

3.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรม และยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
และเจตนารมณ์ของบริษทัท่ีมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทั
เขา้ร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against 
Corruption: “CAC”) ตั้งแต่ปี 2559 โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรับรอง 

ในปี 2561 บริษทัไดย้ืน่ขอต่ออายกุารรับรอง เพ่ือยนืยนัเจตนารมณ์ของบริษทัในการด าเนินธุรกิจตามหลกั
ธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได ้และจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม     
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน และห้ามบุคลากรทุกคนของบริษทัตั้งแต่คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกรับด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และบริษทัไดผ้่านการรับรอง
การต่ออาย ุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อเน่ืองเป็นรอบท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 

คณะกรรมกา รบริษทัไดก้ าหนดนโยบายกรอบการด าเนินการต่อตา้นการทุจริต และการบริหารความเส่ียง
ดา้นการทุจริตและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งไดก้ าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินงานของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการป้องกนัการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่การพฒันาและด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยไดมี้การ
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ส่ือสารให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ อยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหาร ในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีจะตอ้งแสดงบทบาทและจุดยืนในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้แก่บุคลากรของ
บริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน เกิดความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยประกาศใช้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

• จดัให้ด าเนินการส่งเสริมวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เพ่ือสร้างความตระหนักและ
ความรับผิดชอบร่วมกนัในการไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตทั้งทางตรงและทางออ้ม 

• จดัให้ด าเนินการก าหนดหลกัการ กระบวนการและแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจนส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนการจดัให้มีการส่ือสารอบรมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงนโยบายในการ
ต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ 

• จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในดา้นความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

• จดัใหด้ าเนินการก าหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบและการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเหมาะสม 

• จดัใหมี้การก าหนดระเบียบปฏิบติัและการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

• จดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสม 

2. คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดระเบียบบริษทัว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมี
หลกัเกณฑท่ี์ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในองคก์ร เพ่ือการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

•  คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก ากับดูแลการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นใน
ภาพรวม ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบติัต่างๆ พร้อมกบัด าเนินการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

•  คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติั
ตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตมาตรการป้องกนั การตรวจหาและการ
ตอบสนอง เม่ือพบการทุจริต ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบายดงักล่าว 

•  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบญัชี และรายงาน
ทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการต่างๆ มีการก าหนดการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 
และมีการน าไปปฏิบติัอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดให้มีแนวทางปฏิบติัท่ีสนบัสนุน
ระเบียบการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ จดัใหมี้การส่ือสารอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในทุกระดบั 
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•  บุคลากรของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่
และค าสั่งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบการฝ่าฝืนระเบียบบริษทัตอ้งรายงานผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสท่ี
บริษทัก าหนดไว ้

2.2 ก าหนดหลกัการส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เช่น การไม่เก่ียวขอ้งกบัการให้หรือรับ
สินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด าเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่จ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสมเพ่ืออ านวยความสะดวก          
ไม่จ่ายเงินเพ่ือเร่งหรือลดัขั้นตอนแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือไม่จ่ายเงินโดยผา่นบุคคลท่ี 3 บุคลากรของบริษทัตอ้งซ่ือสัตย ์โปร่งใส 
ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยหากพบเบาะแสของการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไม่สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรค
การเมือง การบริจาคต้องเป็นการบริจาคเพ่ือเป้าหมายด้านการกุศลไม่ได้คาดหวงัผลประโยชน์อ่ืนในเชิงทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน่ โดยด าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษทั การให/้รับของขวญัตอ้งเป็นไปตามประเพณีท่ียอมรับได ้ไม่มีค่า
เกินปกติวิสัยหรือมีผลกระทบต่อการตดัสินใจอย่างมีนยัส าคญั โดยด าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษทั การเล้ียง
รับรองตอ้งโปร่งใสไม่ไดค้าดหวงัผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจพิจารณาไดว้า่เป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ และไม่มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญั โดยด าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษทั เป็นตน้ 

2.3 ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

•   ก าหนดมาตรการส าหรับการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตโดยครอบคลุมมาตรการการป้องกนั
ตรวจหา และการตอบสนองเม่ือพบการทุจริต 

•  จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และมีการสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้ความ
มัน่ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

•   จดัให้มีการประเมินความเส่ียงองคก์รดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการจดัการความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ 

•  จดัใหมี้มาตรการและแนวทางปฏิบติัส าหรับการใชจ่้ายบางประเภทท่ีมีความเส่ียงในดา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ เช่น ไดแ้ก่ ค่าบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนบัสนุน การให้และรับของขวญัและของท่ีระลึก ค่ารับรอง เป็นตน้ 
เพ่ือป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรม 

•  จดัใหมี้กลไกรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสแม่นย  า ภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับ
ระดบัสากล 

• จดัใหมี้กระบวนการจดัท าและการเก็บรักษาเอกสารประกอบรายการและขอ้มูลทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่การบนัทึกรายการและขอ้มูลทางการเงินเป็นไปตามความจริงถูกตอ้งและครบถว้น เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมและไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

• จดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน่รวมทั้ง 
ก าหนดขั้นตอนในการสอบสวน การก าหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงใน
กรณีท่ีเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ 

•จดัใหมี้การส่ือสารและฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัระเบียบและค าสั่งในการต่อตา้นการทุจริตแก่บุคลากร
ในทุกระดบั 
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2.4 การแจง้เบาะแสการกระท าผิด และการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสโดยมีขอ้ก าหนดวา่บุคลากรของบริษทัท่ี
พบเห็นการกระท าผิดหรือการกระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดการสงสัยไดว้า่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัทั้งทางตรง
หรือทางออ้ม ตอ้งไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว ควรแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสท่ีบริษทัก าหนดไว้
และเพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและ
คุม้ครองโดยเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้เป็นความลบั เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และบริษทัจะไม่ด าเนินการ
ใดๆ ท่ีส่งผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือแก่คณะกรรมการสอบสวนในกระบวนการสอบสวนเม่ือไดรั้บการ
ร้องขอ 

2.5 การส่ือสารและการอบรม บริษทัไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารภายในของบริษทัและรายงานประจ าปี ใน
การเผยแพร่และส่ือสารนโยบาย ขอ้มูลเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตเพ่ือสร้างความตระหนักของพนกังานรวมทั้งจดัอบรม
แก่บุคลากรในทุกระดบัชั้น และปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจถึงแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่และระเบียบค าสัง่ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

มาตรการในการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

จากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่และระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด และประกาศ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

•  ก าหนดค าสั่งหรือแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือการบริหารความเส่ียงดา้นทุจริต โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ก าหนดกิจกรรม ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูป้ฏิบัติงาน ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบติัต่างๆ ให้ผูป้ฏิบติังานใช้
ส าหรับการป้องกนัตรวจพบ และตอบสนองต่อความเส่ียงดา้นทุจริตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทนัท่วงที 

• การจดัท า ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบค าสั่ง และจรรยาบรรณบริษทั อย่างสม ่าเสมอและ
ส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและวิธีการในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัอย่าง
เคร่งครัด 

ในปี 2563 บริษทัจัดให้มีการลงนามในขอ้ตกลงการรักษาความลับของบริษทั ให้แก่ฝ่ายบริหารและ
พนกังานทุกระดบั เพื่อรับทราบหนา้ท่ี วิธีปฏิบติั ในการปกป้องขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของบริษทัโดยไม่น าไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก รวมทั้งบทลงโทษในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

• การประเมินความเส่ียงและจดัท าทะเบียนความเส่ียงแผนภูมิความเส่ียงดา้นการทุจริต โดยก าหนดเกณฑ์
วดัความเส่ียง สาเหตุหลกั ผลกระทบของความเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้การประเมินการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยูก่ารจดัหามาตรการเพ่ือลดความเส่ียง และวเิคราะห์ความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงคงเหลือ
จากการมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบนั โดยบริษทัมีการก าหนดให้คณะท างานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีหนา้ท่ีให้
ค  าปรึกษาแก่ผูบ้ริหารส าหรับการประเมินความเส่ียง รวบรวมผลการประเมิน และติดตามการด าเนินงานตามแผนการจดัการ
ความเส่ียงเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ไดม้อบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีใน
การสอบทานนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงจากการทุจริตเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการด าเนินการท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 
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• การส่ือสารและอบรม บริษทัมีการจัดท าแผนการส่ือสารและการจดัอบรมประจ าปี ช่องทาง ความถ่ี
เน้ือหา และการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนกัถึงความส าคญั การมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตของบริษทั ความโปร่งใส และความมุ่งมัน่ใน
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัในทุกระดบั เพ่ือส่ือสารไปยงัพนัธมิตรธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ปี 2563 บริษทัไดด้ าเนินการส่ือสารและอบรมโดยคณะท างานฯ ท่ีมาจากตวัแทนของหน่วยงานทุกสายงาน
คอร์รัปชั่นของบริษทัประจ าปี โดยมีการจัดประชุมทุกรายไตรมาส ทั้ งน้ี การด าเนินการของบริษทัท่ีส าคญัในดา้นการ
ส่ือสารอบรมดงักล่าว มีดงัน้ี 

1. ตัวแทนของฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นใน
หลกัสูตร Fraud, Bribery and Corruption Risk Management & New Types of Internet Fraud & Corruption ท่ีบริษทั ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั) โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุและเช่ียวชาญเร่ืองต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่มา
บรรยายใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต
ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยครอบคลุมเน้ือหาหลกัๆ ในเร่ืองของความหมายของการทุจริต ความเขา้ใจถึงรูปแบบการทุจริต
ภายในองคก์ร รูปแบบการทุจริตใหม่ในปัจจุบนั 

การควบคุมดูแลขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจ มาตรการและขอ้แนะน าในการป้องกนัการทุจริตภายในองคก์ร 
มาตรการสอบสวนผูก้ระท าความผิด และบทลงโทษท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง มีการบรรยาย เร่ือง คุณธรรม
และจริยธรรมท่ีส าคญัในการท างาน ในงาน Environmental, Social and Governance (ESG) ประจ าปีของบริษทัเพ่ือส่งเสริม
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีในการท างาน 

2. จดัให้มีนิทรรศการน าเสนอภาพยนตร์สั้น และเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบ Newsletter และ Clip VDO ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยเผยแพร่ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และโทรทศัน์เครือข่ายภายในบริษทั 

3. จดัให้มีการทดสอบและประเมินความตระหนักรู้ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างถูกตอ้งผ่านระบบ E-learning โดยก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบดงักล่าวอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ก่อนเขา้ท าระบบการประเมินผลหรือ KPI ของบริษทั 

4. ด าเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

5. จดัการอบรม (Orientation) ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังานใหม่ท่ีไดรั้บการจา้งงาน
จากบริษทั 

•  การสอบทานประวติับุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทางธุรกิจก่อนการจา้งและก่อนการเร่ิมสัญญาหรือ
ธุรกรรมระหว่างกนั โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบประวติัหรือความน่าเช่ือถือ
ดา้นคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวติัการท างานของบุคลากรในต าแหน่งส าคญัก่อนการลงนาม สัญญาจา้งงาน
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บุคคลดงักล่าวไม่มีประเด็นเร่ืองความซ่ือสตัยใ์นการปฏิบติังาน โดยสัญญาจา้งงานไดมี้การก าหนดเง่ือนไข
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไว ้และส่วนจดัการส านกังานเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการสอบทานประวติัของ
พนัธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผูข้ายผูรั้บเหมา ผูใ้ห้บริการว่า มีคุณสมบติั ช่ือเสียง สถานะการเงินและความน่าเช่ือถือท่ีดี
รวมทั้งท าการส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจรับทราบอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
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• การควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานของบริษทัก าหนดขั้นตอนการท างาน และการแบ่งแยกหน้าท่ี
รับผิดชอบในทุกขั้นตอนอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง และยงัมีการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าการประเมินการควบคุม
ภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นการทุจริต และเม่ือตรวจพบความผิดปกติจะตอ้งวิเคราะห์
โอกาสของการทุจริตในเร่ืองดงักล่าว 

- ก าหนดมาตรการตรวจพบการทุจริต และตอบสนองต่อการทุจริตท่ีเกิดข้ึน โดยก าหนดช่องทางหรือ
กลไกการแจง้เหตุหรือเบาะแส ไม่วา่จะเป็นผูป้ฏิบติังานหรือบุคคลภายนอก ตอ้งมีความอิสระในการแจง้เบาะแสโดยไม่ตอ้ง
เปิดเผยตวัตน ตลอดจนจดัให้มีกระบวนการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ให้ถูกท าร้ายหรือข่มขู่ใน
ภายหลงั ซ่ึงช่องทางการแจ้งเบาะแสของผูป้ฏิบัติงาน ได้แก่ ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการฝ่าย ตรวจสอบภายในหรือผูบ้งัคบับญัชา ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ี
ทราบเหตุหรือเบาะแส แต่ละเลยไม่ไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบหรือแจง้เหตุอนัเป็นเท็จ ถือเป็นการกระท าผิดวนิยั 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากการแจง้เบาะแส
เพ่ือรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และรายงานคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ในปี 2563 ไม่พบประเด็นการกระท าผิดดา้นการทุจริตหรือการท าผิดดา้นจริยธรรม รวมถึง ไม่มีกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการแต่อยา่งใด 

3.7 การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่วา่จะเป็นผูป้ฏิบติังานหรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ี
จะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทั หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังาน เก่ียวกบัการกระท า
ผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัไดจ้ดัช่องทางการร้องเรียน
และแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากิจการ ผ่านช่องทางใด
ช่องทางหน่ึงท่ีสะดวกหรือเหมาะสม ดงัน้ี 

 
กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

1. ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรวบรวมขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดว้ยตนเอง
หรือมอบหมายใหบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมด าเนินการ 

2. น าเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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3. คณะกรรมการสอบสวน รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยการสมัภาษณ์ และ/หรือ การตรวจสอบเอกสาร 

4. คณะกรรมการสอบสวน ประมวลผลและตดัสินขอ้เท็จจริง เพ่ือพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจดัการท่ี
เหมาะสม 

5. คณะกรรมการสอบสวน ก าหนดมาตรการแกไ้ข และบรรเทาความเสียหายให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
และรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 

6. คณะกรรมการสอบสวน รายงานผลลพัธ์ใหผู้ร้้องเรียนทราบ กรณีผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

ส าหรับภายในองค์กร บริษทัไดก้ าหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกขส์ าหรับพนกังานท่ีเห็นวา่มีการ
ปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม ผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสดงักล่าว หรือผ่านผูบ้งัคบับญัชาไดอี้กหน่ึงช่องทาง รวมทั้งการคุม้ครอง 
ผูร้้องทุกขไ์ม่ใหถู้กเลิกจา้ง หรือถูกลงโทษกรณีใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือพยานหลกัฐานเก่ียวกบัการร้องทุกข ์และ/หรือเป็น
ผูพ้ิจารณาค าร้องทุกข์ดว้ยสุจริตใจ แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั ไวใ้นระเบียบว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล 
หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกขไ์วด้ว้ย 

ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ บริษทัไดก้ าหนดช่องทางการรับแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจาก
ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท 
หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ หรืออาจใชช่้องทางอ่ืนอย่างใด
อยา่งหน่ึงท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

3.8 การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งคร้ังแรกในวนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง ตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและผูบ้ริหาร” ส่งให้เลขานุการบริษทัจดัเก็บ และจดัส่งส าเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หลงัจากนั้นให้มีการรายงานเป็นประจ าทุกปี และรายงานเพ่ิมเติมทนัทีท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ขอ้มูลการมี
ส่วนไดเ้สียเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ส าหรับเป็นขอ้มูลแก่คณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงไม่มีสิทธิออก
เสียงในการท าธุรกรรมของบริษทัท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และสามารถช่วยให้ตดัสินเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวมไดอ้ยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

3.9 การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดก้ าหนดไว ้และ
ประกาศใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้
ความส าคญัในการส่ือสาร การสนับสนุนการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟคุูณภาพส่ิงแวดลอ้มมาอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้าก
การด าเนินการในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพฒันาและด าเนินโครงการของบริษทั กล่าวคือ ในช่วงการพฒันา
โครงการได้มีการศึกษารายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดท าแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและขอ้มูลหลกัในการส่ือสารของ
โครงการการจดักิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจโครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเร่ืองต่างๆ ภายใต้
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งงานก่อสร้างโครงการมีการส่ือสารท าความ
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เขา้ใจใหค้วามรู้เก่ียวกบัการด าเนินงาน และนโยบายการด าเนินงานของบริษทั กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง จนถึงช่วงท่ีโครงการ
มีการด าเนินงานแลว้ก็ยงัคงมีการติดต่อส่ือสารอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอกบัชุมชน มีการรับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา
ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี ยงัมีการด าเนินการท่ีส าคญั ไดแ้ก่การจดัให้มี “คณะกรรมการผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้มโรงไฟฟ้า
ราชบุรี” ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากชุมชน ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
จงัหวดั ท าหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัแกไ้ขและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามท่ีระบุในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเป็นองคก์รกลาง
ในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้เท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นท่ีอาจเป็นปัญหา
ขอ้เสนอแนะจากชุมชน ซ่ึงเป็นช่องทางส าคัญอีกทางหน่ึงในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีระบบ และต่อเน่ือง 

3.10 การท ารายการทีม่หีรืออาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการเร่ืองการมีส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ไวใ้นระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทว่าในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
“กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น” โดยไดถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดเสมอมา ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดมาตรการในการจดัการและป้องกนั
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมถึง การก ากบัดูแลการด าเนินการต่างๆ เป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผลรวมทั้ง การปฏิบติั
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทั คณะกรรมการบริษทั 
โดยการพิจารณากลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทั้งใน
ดา้นราคาและเง่ือนไขท่ีปฏิบติัเช่นเดียวกนัหากท ารายการกบัธุรกิจทัว่ไปอ่ืนๆ ตามหลกัการ Arm’s Length เยี่ยงบุคคลท่ีเป็น
อิสระต่อกนัพึงกระท าโดยสุจริต และใหมี้การเปิดเผยการเขา้ท ารายการอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจอนุมติัการ
ท ารายงานเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะโดยทั่วไปในวงเงินไม่เกินคร้ังละ 30 ล้านบาท และให้รายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าว ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการระหวา่งกนัในรายงานประจ าปี ตามมาตรา 
89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ี บริษทั มีกระบวนการและแนวทางการก ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงานของบริษทัย่อย
บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ผ่านบุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้ไปท าหนา้ท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทันั้นๆ เพ่ือ
ยดึถือปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุดของทุกสายงาน มีหนา้ท่ีเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือรายงานการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วม 
เป็นประจ า หรืออยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีท ารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ยกเวน้ 
การท ารายการกบั กฟผ. ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายการระหวา่งกนัแลว้ ทั้งน้ี กรรมการผูแ้ทน กฟผ. ถือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสีย ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อท ารายการดงักล่าว 
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3.11 มาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามยั 

บริษทัส่งเสริมใหก้ลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการด าเนินงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและระดบัสากล
อาทิ มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั OHSAS 18001 รวมถึง
มาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เขา้ใชง้านในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั และมีการติดตามตรวจสอบ และ
พฒันาระบบมาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3.12 ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทให้ความส าคัญและมีการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ท่ีมาปฏิบติังานกบับริษทัโดยเฉพาะภายในบริเวณ
บริษทัโดยจดัอบรมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนกัต่อหนา้ท่ีในการด าเนินงาน และการปฏิบติังานให้มี
ความปลอดภยัในทุกขั้นตอนเพ่ือเป้าหมายลดอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานให้เป็นศูนย ์ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
คณะท างานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นผูท้  าหน้าท่ีติดตาม และประเมินผล 
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ และรู้คุณค่าของการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณบริษัทท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดและประกาศเผยแพร่และส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในบริษทั และบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั สรุปดงัน้ี 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

•  ส่งเสริมและพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตาม
มาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

• ด าเนินการเพ่ือควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ งรักษาสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีปลอดภยั โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในการรายงานอุบติัเหตุ หรืออุบติัการณ์ตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนด 

•  จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งทราบและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• กรณีพบการปฏิบติัใดไม่ปลอดภยั ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด มาตรฐาน หรืออาจมีผลกระทบดา้นความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าท่ีท าไดช้ั่วคราว และแจ้งผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตามล าดบัเพื่อด าเนินการแกไ้ข 

•  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ในปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการตรวจติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ภายใตก้ารก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด
ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลด
อุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานใหเ้ป็นศูนย ์ซ่ึงมีการประชุมร่วมกนัทั้งส้ิน 9 คร้ัง (ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19) โดยมีการด าเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีส าคญัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สรุปไดด้งัน้ี 
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1. ฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มหนีไฟ ประจ าปี 2563 ร่วมกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
นครนนทบุรีโรงพยาบาลนนทเวช โดยมีสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดันนทบุรี บริษทั อินสตรัคชัน่ ไฟร์แอนด์
เซฟต้ี จ ากัด และบริษทั ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด เป็นผูป้ระเมินการซ้อม รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องเพ่ือใหบ้ริษทัน าไปพฒันากระบวนการจดัการเหตุฉุกเฉิน ณ ส านกังานของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 

2. ด าเนินการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ คุณภาพอากาศภายใน
อาคารปี 2563 จ านวน 2 คร้ัง ในเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และการเฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง ตามปัจจยัเส่ียง รวมถึง เพ่ือควบคุมป้องกนั และปรับปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน และการควบคุมป้องกนัโรค อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 

3. ปรับเพ่ิมมาตรการในการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับ
ผูรั้บเหมา โดยเพ่ิมขั้นตอนการประเมินความเส่ียงก่อนเขา้ปฏิบติังานในอาคารและมีมาตรการในการควบคุมอยา่งเคร่งครัด 
ส าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสูง และงานท่ีมีความเส่ียงปานกลาง และงานท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็น
ตน้ 

4. ปรับเพ่ิมมาตรการในการก ากบัดูแลดา้นอาชีวอนามยัส าหรับผูบ้ริหาร พนักงาน ผูม้าติดต่อ ผูรั้บเหมา 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 โดยปรับเปล่ียนกระบวนการเขา้พ้ืนท่ี เช่น ตั้ งจุดตรวจคดักรอง โดยการวดัอุณหภูมิ
ร่างกายผูเ้ขา้ใชบ้ริการอาคาร ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัเช้ือ COVID-19 การดูแลตนเอง เพ่ิมความถ่ีในการท าความ
สะอาดพ้ืนผิวสัมผสัของอาคารทั้งหมด และอบโอโซนฆ่าเช้ืออย่างสม ่าเสมอปรับเปล่ียนการประชุมเป็นระบบออนไลน์ 
และลดการเดินทางออกขา้งนอก โดยการติดต่อส่ือสารออนไลน์ เป็นตน้ 

5. ร่วมจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและรณรงค์ให้พนักงานเกิดความตระหนักเก่ียวกบั
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการอนุรักษพ์ลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในงาน
นิทรรศการ Hello-สาระ-เต็ม 2563 ของบริษทั โดยมีการบรรยายให้ความรู้ดา้นอาชีวอนามยัให้แก่พนักงานในหัวขอ้“กิน  
คลีนอย่างไทย ห่างไกล NCDs และอาหารตา้นโควิด” โดยคุณสง่า ดามาพงษ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุภาพ และโภชนาการท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการเครือขา่ยคนไทยไร้พงุ และบรรยายใหค้วามรู้ เร่ืองการจดัการน ้ าเเสีย ขยะ และการอนุรักษพ์ลงังานใน
หัวขอ้ “Save Energy-Save Life-Save All” โดยคุณเกริก มัน่คง วิทยากรจากส านักงานพลงังานจงัหวดัราชบุรี ผูรั้บฟัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ งในการท างานและชีวิตประจ าวนัซ่ึงมีผูบ้ริหาร พนักงานบริษทั บริษทัในเครือ รวมถึง
พนกังานของผูรั้บจา้งช่วง เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 185 คน 

6. แต่งตั้งคณะท างาน 5ส ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัท่ีจะช่วยสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างานให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าท างานเกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงานถูกสุขลกัษณะท าให้
พนกังานสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ซ่ึงมีก าหนดการตรวจประเมินพ้ืนท่ีท างานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน โดยในปี 2563 ไดจ้ดักิจกรรม Big Cleaning Day เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 และผลการตรวจ
ประเมินตลอดทั้งปีของพนกังานส่วนใหญ่ ผา่นเกณฑก์ารประเมินเกินกวา่ร้อยละ 80 

7. จดักิจกรรม “Best Suggestion Award 2020” เพื่อรับความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงดา้น
ความปลอดภยั ซ่ึงมีผูป้ฏิบติังานเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน 5 คน เสนอขอ้เสนอแนะ 5 เร่ือง และคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดน้ าไปพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
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8. จัดการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัส าหรับพนักงาน และแจกอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
(หน้ากากป้องกนัไอร้อน และสารพิษ) ส าหรับพนักงานบริษทั บริษทัในเครือ รวมถึงพนักงานของผูรั้บจา้งช่วงทุกคนท่ี
ปฏิบติังานในอาคารอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงในปี 2563 มีพนกังานใหม่ท่ีไดรั้บการอบรม และไดรั้บแจกอุปกรณ์ จ านวน 24 คน 

จากการด าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้ปี 2563 บริษทั เป็นสถานประกอบกิจการท่ีไม่มีอุบติัเหตุจากการ
ท างานถึงขั้นสูญเสียเวลาท างาน ตั้ งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีชั่วโมงสะสมจ านวน 
1,671,110 ชัว่โมงการท างาน และไดรั้บรางวลั ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 จากสมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และสมาพนัธ์วศิวกรอาเซียน ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่ อาคาร RATCH GROUP เป็นอาคารท่ีใส่ใจผูใ้ชอ้าคารใน
ดา้นความปลอดภยั อาทิ ระบบซอ้มหนีไฟ ระบบเตือนภยัพิบติัเพ่ือใหผู้ใ้ชอ้าคารไดรั้บความมัน่ใจสูงสุด และเป็นแบบอยา่ง
ในการดูแลรักษาอาคารใหมี้ความปลอดภยัในระดบัสากล 

9.8  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการในเร่ืองอ่ืนๆ   

ปี 2563 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัท่ีไดมี้การทบทวน ปรับปรุง และ
พฒันาต่อยอดเพ่ือมุ่งสู่ระดบัมาตรฐานสากลให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงครอบคลุม CG Code 2017 เกณฑ ์CGR เกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard: ASEAN CG Scorecard) แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และการให้ความส าคญัและ
ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบและรอบดา้นในทุกมิติทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมา       
ภิบาลแลว้ ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้ก าหนด นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
จรรยาบรรณบริษทั และการทุจริตคอร์รัปชัน่ แต่อาจยงัมีบางเร่ืองท่ีส าคญัท่ีบริษทัไดมี้การพิจารณา และทบทวนแลว้เห็นวา่
แนวปฏิบติัท่ีบริษทัยดึถือและใชป้ฏิบติัแทนแนวปฏิบติัท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัมีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าว รวมทั้ง ยงัมีความสอดคลอ้งกบับริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษทัในปัจจุบนั ซ่ึงอธิบายโดยสรุป
ไดด้งัน้ี 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ: แมป้ระธานกรรมการบริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธาน
กรรมการบริษทั ไม่ใช่บุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ 
กบัฝ่ายบริหาร แมว้า่ประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่ก็ตาม โดยในระหวา่งการประชุม ประธานกรรมการ
ไดส่้งเสริมและเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายไดอ้ยา่งอิสระและอยา่งเตม็ท่ีก่อนการพิจารณา
ตดัสินใจลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่มีการครอบง าหรือช้ีน าในระหวา่งการอภิปรายจากประธานกรรมการแต่อยา่งใด อีกทั้ง
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จ านวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน (ร้อยละ 50) หรือก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ มีการถ่วงดุลและสอบทานกนัอยา่งเหมาะสมจึงเช่ือมัน่
ไดว้า่ประธานกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50: คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการ แต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

กรรมการอิสระท่ีเป็นสุภาพสตรีอย่างนอ้ย 1 คน: แมว้า่บริษทัจะยงัไม่มีกรรมการอิสระท่ีเป็นสุภาพสตรี 
แต่บริษทัไดมี้การส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาค โดยไม่จ ากดัเพศของกรรมการ ดงัจะเห็นวา่ปัจจุบนับริษทัมี
กรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรีจ านวน 2 คน 
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การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ: ขอ้บงัคบับริษทัก าหนดการเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในการลงคะแนนเสียงทุกคราว ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึงจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

จากความมุ่งมัน่พฒันาการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเขม้แข็งตลอดมา 
ส่งผลใหปี้ 2563 บริษทัไดรั้บรางวลัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีส าคญัต่อเน่ือง ดงัน้ี 

• การประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN 
CGScorecard) ติดต่อกนั 6 ปี โดย ASEAN CG Scorecard 2019 บริษทัไดรั้บรางวลัประเภท “ASEAN Asset Class PLCs” 
ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้บริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนน 97.50 คะแนนข้ึนไป จากทั้ งหมด 135 บริษทั โดยเป็นบริษทัจด
ทะเบียนไทย จ านวน 42 บริษทั 

•  การประเมินผลจากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2563 ท่ีระดบั “ดีเลิศ” 
ติดต่อกนั 13 ปี 

•  การประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ า ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยได้
คะแนนเตม็ร้อยละ 100 ต่อเน่ือง 

•  รางวลั Best Innovative Company Awards จากงาน SET Award 2020 

•  รางวลั Sustainability Disclosure Award 2020 และไดรั้บการคดัเลือกและประกาศให้อยูใ่น “รายช่ือ
หุน้ย ัง่ยนื” หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 6 

•  อาคาร RATCH GROUP ไดรั้บรางวลั ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 จากวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบักลุ่มสมาพนัธ์วศิวกรอาเซียน 

 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
บริษทัตระหนกัดีวา่ชุมชนและสงัคมเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหน่ึงในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงเป็นทั้งผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัและสร้างผลกระทบให้กบับริษทัไดเ้ช่นกนั ดงันั้น การด าเนินธุรกิจของ
บริษทัจึงตอ้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การจัดการผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม การดูแลความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมดา้น
ต่าง ๆ ให้กบัชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเช่ือมัน่และบริษทัสามารถอยู่ร่วมกนักบัชุมชนบนความไวว้างใจและเก้ือกูล
ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
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แนวทางการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ระดบัตามกลุ่มเป้าหมาย คือ 
1) ความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเนน้การดูแลชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบโครงการ 
2) ความรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ีเนน้ชุมชนนอกพ้ืนท่ีโครงการ หรือสงัคมในภาพรวม 
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ความรับผดิชอบต่อชุมชน 
1) การสร้างความเข้าใจและความเช่ือมัน่ 

 

 

 

 



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 181  

  



          สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
  หนา้ 182  

 
 
การรับฟังความคดิเห็นและรับข้อร้องเรียน 
 ชุมชนสามารถใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนมายงัโรงไฟฟ้า ผา่นหน่วยงานชุมชนสมัพนัธ์ 

โทรศพัท ์กล่องรับความคิดเห็นดา้นหนา้โรงไฟฟ้า อีเมล จดหมาย หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น LINE หรือ SMS หรือ
แจง้ผา่นผูน้ าชุมชนหรือคณะผูต้รวจการส่ิงแวดลอ้ม หรือคณะกรรมการไตรภาคีไดต้ลอดเวลา เพ่ือให้โรงไฟฟ้าไดรั้บทราบ
ปัญหาและเขา้ด าเนินการตรวจสอบ พร้อมคน้หาสาเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยโรงไฟฟ้าจะแจง้ให้ชุมชนไดรั้บทราบและ
เห็นชอบผลการแกไ้ขการด าเนินงานหรือผลกระทบภายหลงัด าเนินงานเสร็จส้ินดว้ย 

 
กระบวนการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา 
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ในปี 2563 โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือเรียกร้องการเยียวยาผลกระทบจากชุมชนรอบ
โครงการแต่อยา่งใด 

 
2) การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติชุมชน 
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีจดัท าข้ึนจากการรับฟัง

ความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชนตั้งแต่เร่ิมพฒันาโครงการ เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโรงไฟฟ้าและไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากกิจกรรมดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัตอบสนองเป้าหมายของโรงไฟฟ้าท่ีตอ้งยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน และอยูร่่วมกบัชุมชนในฐานะเพ่ือนบา้นท่ีดี โรงไฟฟ้าทุกแห่งไดด้ าเนินการจา้งงานคนในทอ้งถ่ินเป็นล าดบัแรก เพื่อ
สร้างรายไดใ้นชุมชน สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ และช่วยพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินให้เติบโตไปพร้อมกบัโครงการ 
นอกจากน้ี โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษทัยงัด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติตามความตอ้งการของชุมชน 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นอกเหนือจากการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแลว้ บริษทัยงัด าเนินกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานใน
ชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 
บริษทัได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือให้บรรลุใน

เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายส าคญั 4 ดา้น ดงัน้ี 
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การส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชน 
ด าเนินการผ่านโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ร่วมกบักรมป่าไม ้นับตั้งแต่ปี 2551 ดว้ยการน้อมน า    

พระราชด ารัส “ปลูกป่าในใจคน” ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเป็นแนวคิดหลกัของโครงการฯ มีเป้าหมายสนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรักษาผืนป่าของประเทศในรูปของป่าชุมชน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าของประเทศ และแหล่งดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon sink) ในบรรยากาศใหล้ดนอ้ยลง บรรเทาภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

ภายใตโ้ครงการดังกล่าว บริษัทได้จัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชน โดยคดัเลือกชุมชนทุกภูมิภาคของ
ประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าตามหลกัการป่าย ัง่ยืน ชุมชนไดป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือมอบเงินรางวลัให้แก่
ชุมชนน าไปใชใ้นการพฒันา ดูแลรักษาและฟ้ืนฟปู่าชุมชนใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

 
 
นอกจากน้ี ยงัมีการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน และ

ผูน้ าชุมชนทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัในการดูแลรักษาป่าอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
 

การส่งเสริมอนุรักษ์พลงังานในระดบัชุมชน 
บริษทัด าเนินโครงการพลงังานชุมชนร่วมกบัส านกังานพลงังานจังหวดั เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เกิดความ

ตระหนกัและมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการพลงังานและสามารถใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินพฒันาเทคโนโลยพีลงังานท่ีเหมาะสม
กบัวิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงสามารถลดรายจ่ายพลงังานและสร้างรายไดเ้สริมให้กบัชุมชนได ้บริษทัเร่ิมด าเนินโครงการต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบนั 
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การส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา 
บริษทัด าเนินโครงการการศึกษาเสริมทกัษะสร้างอาชีพ (Education for Career Empowerment Project) 

สปป. ลาว ซ่ึงเป็นฐานการลงทุนส าคญัของบริษทั โดยเร่ิมด าเนินการเม่ือปี 2554 ปัจจุบันด าเนินโครงการในระยะท่ี 2 
ระหวา่งปี 2561-2566 โครงการน้ีเป็นความร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์
การศึกษาของรัฐบาล สปป.ลาว ท่ีมุ่งเนน้พฒันาการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทางดา้นเทคนิค เพื่อสร้างแรงงานทกัษะรองรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและผูป้ระกอบการท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้
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ผลการด าเนินงานปี 2563 

• ก่อสร้างหอ้งฝึกปฏิบติัการสาขาพลงังานทดแทน (แสงอาทิตย)์ ท่ีวทิยาลยัเทคนิควชิาชีพ แขวงค าม่วน 
• พฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์3 โมดุล ส าหรับนักเรียน

ระดบัชั้น ปวช.และ ปวส. ปีสุดทา้ย ระยะเวลาการฝึกอบรม 70 ชัว่โมง 
• จดัฝึกอบรมครูและนกัเรียน จ านวน 4 คร้ัง มีกลุ่มเป้าหมายเขา้รับการอบรม จ านวน 74 คน ประกอบดว้ย

ครูอาชีวศึกษา 12 คน และนกัเรียน 62 คน ใน 4 หลกัสูตร ดงัน้ี 
 

 
 

การจดัการความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  
บริษทัใชก้รอบการด าเนินงานดา้นการดูแลความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ให้กบัผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บเหมา และผูรั้บเหมาช่วง รวมถึงชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบักิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบริษทัท่ีผนวกเขา้กบันโยบายดา้นความปลอดภยัฯ พร้อมดว้ยระบบการจัดการดา้น      
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือทุกชีวิตจะได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และปลอดภยั ไม่เกิดอุบัติเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานทั้งหมด 
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  ภายใตแ้นวทางและวิธีการปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีไดด้ าเนินการอยา่งเคร่งครัดมาอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ในปี 2563 บริษทัและโรงไฟฟ้าทุกแห่งมีผลการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และไดรั้บรางวลัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากหน่วยงานต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 ในปีน้ี อาคาร RATCH GROUP โดย บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั ASEAN Building 
Fire Safety Awards 2020 จากสมาพนัธ์วิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization : AFEO) 
ร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) ซ่ึงเป็นการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัอาคาร
สู่ระดบัอาเซียน เพ่ือเป็นแบบอยา่งอาคารท่ีมีการออกแบบ มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามมาตรฐานความปลอดภยั มีการ
บริหารจดัการอาคารท่ีดี โดยพิจารณาตั้งแต่นโยบายผูบ้ริหาร การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และ
ผา่นการตรวจสอบอาคาร การบ ารุงรักษา การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการน าอุปกรณ์
ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัอยา่งดีมาใชง้านใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าราชบุรียงัได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภยัฯ ระดบัประเทศ (ระดบัทอง) ปีท่ี 3 และประกาศเกียรติคุณระดบัเงิน กิจกรรมการรณรงคล์ดสถิติอุบติัเหตุจากการ
ท างานให้เป็นศูนย ์ประจ าปี 2563 และในปีน้ีโรงไฟฟ้าราชบุรีไดน้ าระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
ISO 45001 มาใชแ้ทนระบบ OHSAS 18001 เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานและผูรั้บเหมาภายในพ้ืนท่ีท างานท่ี
ครอบคลุมถึงผูรั้บเหมาท่ีมีการจา้งงานภายนอก และชุมชนหรือสงัคมโดยรอบดว้ย 
 

 
 
1. แนวทางการประเมนิและจดัการความเส่ียงในงาน 

งานท่ีไดรั้บการประเมินความเส่ียงแลว้ จะมีแนวทางและมาตรการป้องกนัความเส่ียงเป็นล าดบัขั้นตาม
ความเส่ียงของงาน โดยใหเ้หลือความเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดหรือท่ียอมรับได ้

 
ในช่วงการท างาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะตรวจสอบพ้ืนท่ีการท างานอยา่งเขม้งวด โดยความถ่ีของการ

ตรวจพ้ืนท่ี ข้ึนอยูก่บัระดบัความเส่ียงของงาน 
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2. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
  ผูค้วบคุมงานและผูรั้บผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีควบคุมให้การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรการ แนวทาง
และวธีิการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมของตวัผูป้ฏิบติังาน ความพร้อมใชง้านของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั จนถึงหน้าท่ีในการสั่งหยดุการท างานกรณีท่ีพบ หรือเกิด
เหตุการณ์/ สถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 

 
 

3. การจดัการอุบัตกิารณ์และเหตุฉุกเฉิน  
  ในกรณีท่ีการท างานนั้นเกิดอุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ผูป้ฏิบัติงานจะตอ้งปฏิบัติตามแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาของบริษทัและโรงไฟฟ้า ซ่ึงไดก้ าหนดเป็นแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของแต่ละสถานการณ์ไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ นบัตั้งแต่การก าหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละดา้น ขั้นตอนการควบคุมและแกไ้ขการเกิดอุบติัการณ์นั้น รวมถึงการคน้หา
สาเหตุ การแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้ า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบต่อบุคคล ทรัพยสิ์น กระบวนการผลิต หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด 
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   การจดัการภาวะวกิฤต ิ
ในปี 2563 บริษทัไดมี้การทบทวนการจดัท าแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือใหแ้ต่ละหน่วยงานไดมี้การ

ทบทวนและปรับปรุงแผนงานของหน่วยงานใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นปัจจุบนั ตลอดจนจดัใหมี้การฝึกอบรมเร่ืองระบบ
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และการส่ือสารในภาวะวิกฤติเพ่ิมเติมดว้ย เพ่ือให้ทุกคนในองคก์รเขา้ใจหลกัการและ
วธีิการปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งแม่นย  ายิง่ข้ึน 

  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ท่ีถือเป็นความทา้ทายของ
บริษทั และโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษทั ทุกแห่งท่ีตอ้งเผชิญและกา้วขา้มวกิฤติท่ีมีความเส่ียงสูงน้ีไปให้ไดโ้ดยไม่เกิดผลกระทบ
หรือการหยุดชะงกัในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัไดมี้การวิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินผล
กระทบจากวกิฤติการณ์โควดิ-19 พร้อมทั้งวางมาตรการจดัการ ป้องกนั และลดผลกระทบ ดงัน้ี 
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  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการและผูบ้ริหารจึงสัง่การใหบ้ริษทั และโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษทั ด าเนิน 
มาตรการเชิงรุกเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และธุรกิจของบริษทั ส านกังานใหญ่และ
โรงไฟฟ้าหลกัจึงไดด้ าเนินการมาตรการป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่ระบาดในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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4. การสร้างความตระหนักและวฒันธรรมด้านความปลอดภัย 

 
  การด าเนินการมีการมุ่งเนน้การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัท่ีค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย สร้างการมีส่วน
ร่วมของผูน้ า และผูป้ฏิบติังาน บนพ้ืนฐานการคิดตามความเส่ียง (Risk based Thinking) และการควบคุมกระบวนการและ
งานท่ีครอบคลุมถึงแหล่งภายนอก ในปีน้ีกิจกรรมและโครงการท่ีมาช่วยสร้างเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัของกลุ่มบริษทั
มีดงัน้ี 
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ความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของโรงไฟฟ้าราชบุรี 
 เม่ือปี 2562 โรงไฟฟ้าราชบุรีไดร่้วมกบัส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัราชบุรี จดัท า

โครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้กบัชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้ารวม 
6 ชุมชนเพื่อร่วมกนัจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั หรือแผนฉุกเฉินชุมชน โดยน าหลกัการบริหารจัดการ        
ภยัพิบติัและอาศยัชุมชนเป็นฐาน (Community Base Disaster Risk Management : CBDRM) เป็นแนวทางการจดัท าแผน 
โครงการน้ี ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนและช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนในการป้องกนั บรรเทา และฟ้ืนฟู
สาธารณภยัในชุมชนตนเอง โดยชุมชนไดร่้วมคิดร่วมท าตั้งแต่จดัท าแผน เตรียมความพร้อม การปฏิบติัการ และการให้
ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟใูนภายหลงัการเกิดเหตุครบทุกขั้นตอน ซ่ึงถือเป็นการสร้างความตระหนกัและยกระดับมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัของชุมชนซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงและผลกระทบไดดี้ยิง่ข้ึน 

 ปี 2563 โรงไฟฟ้าไดจ้ดัอบรมให้ความรู้เร่ืองมาตรการป้องกนัความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าราชบุรีโดย
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพของโรงไฟฟ้า และการบรรยายให้ความรู้และอบรมภาคปฏิบติัในเร่ืองการป้องกนั    
สาธารณภยัในชุมชน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การท า CPR กูชี้วิต การอพยพโรยตวั การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยัจากท่ีสูง 
และการระงบัอคัคีภยัในเครัวเรือนและในชุมชน โดยวิทยากรจากส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัราชบุรี 
และจงัหวดัสุพรรณบุรี ใหก้บัผูน้ าชุมชน ประชาชน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจาก ต.พิกุลทอง      
ต.บา้นไร่  ต.บา้นสิงห์ ต.สามเรือน ต.ท่าราบ และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัโรงไฟฟ้าราชบุรี รวม 54 คน 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

บริษทัเช่ือมัน่วา่ การประกอบธุรกิจโดยการยดึมัน่ในจริยธรรม คุณธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต ประกอบ
กบัการมีระบบบริหารจดัการและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สามารถธ ารงความเป็นผูน้ าในธุรกิจได ้

 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดเป้าหมายในการก ากบั ติดตาม 
และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการดว้ยการประยกุต ์
ใช ้ มาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission - Enterprise Risk 
Management (COSO-ERM) ตามกรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง โดยไดพิ้จารณาใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ซ่ึงจะสมัพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษทั ภายใตม้าตรฐานดงักล่าว มีองคป์ระกอบ 8 
ประการโดยในปี 2563 ไดมี้การด าเนินการ และผลการด าเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

• โครงสร้างการบริหาร 

-   คณะกรรมการบริษทั เป็นองคก์รสูงสุดในการก ากบัการด าเนินงานของบริษทั 

- คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความช านาญเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ี
ในการก าหนดนโยบาย ก าหนดระเบียบ บริษทัเพ่ือเป็นกรอบนโยบายถ่ายทอดอ านาจการบริหารงานใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร และ
มีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 
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- การก ากบัดูแลการท างานเป็นไปตามโครงสายการบงัคบับญัชา ซ่ึงมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ี
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของบริษทั 

- มีการจดัท ามาตรฐานของจรรยาบรรณ ระเบียบ ค าสัง่ บทลงโทษ และแนวทางการรายงานหากพบการ
ด าเนินการท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- ฝ่ายบริหารไดมี้การปรับปรุงทบทวนขอ้ก าหนดในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม และเป็นปัจจุบนัเพื่อความ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

• การปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดูแลทีด่ ี

- บริษทัยดึมัน่ในปรัชญา และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมีขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Code of conducts) 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ส่ง 
เสริม ก ากบัดูแล ต่อนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบติัและแผนงานดา้นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมโดย
มีการน าเสนอแผนและการติดตามแก่คณะกรรมการบริษทั และยงัรับผดิชอบต่อการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษทัไดรั้บการจดัล าดบั CG Score ประจ าปี 2563 ในระดบั 5 ดาว จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยการประเมินของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- บริษทัผา่นการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562 จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อเน่ือง เป็นรอบท่ี 2 

• การบริหารจดัการความเส่ียง 

-  บริษทัมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงบรรษทั       
ภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม อีกทั้งยงัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรรมการ
บริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาสและมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี แนวทางการบริหารความเส่ียงทุกมิติ 

- กระบวนการประเมินโอกาส ผลกระทบ และแนวทางการป้องกนัความเส่ียงทั้งดา้นเศรษฐกิจสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้น าขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส่งผา่นช่องทางของบริษทั ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์อง
บริษทัหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ รวมถึงขอ้คิดเห็นและ
เสนอแนะของผูถื้อหุน้จากการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ มาพิจารณาประกอบดว้ย 

- มีการจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี สามารถป้องกนัหรือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิผล และอยูใ่นระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
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• บุคลากรองค์กร 

- บริษทัส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี 

- ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร (Culture) 

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

- มีการรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั KPI ต่อคณะกรรมการบริษทั ใหรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

- จดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาความรู้ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอตามแผนการฝึกอบรมรายบุคคล 
(Individual Development Plan) เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

• โครงสร้างองค์กร 

-   มีการแบ่งสายการบงัคบับญัชา อ านาจการอนุมติัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนตามล าดบัขั้น 

- จดัตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน เพ่ือก าหนดนโยบายเป้าหมาย 
แผนงานและก ากบัดูแล พร้อมติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่การด าเนินงานยงัคงเป็นไปตาม
เป้าหมายและเกณฑก์ารประเมินผลงานของบริษทั ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

• การตรวจสอบภายใน 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ     
1 คร้ัง 

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยจดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล
การปฏิบติังานตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานสากลวา่ดว้ยการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีการก าหนดกรอบนโยบายและขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในการปรับ 
ปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายใหท่ี้ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญภายนอก ด าเนินการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์การปฏิบัตงิานและการบริหารความเส่ียง 

• ก าหนดวตัถุประสงค ์ หรือเป้าหมายการปฏิบติังานและการบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นต่างๆ อยา่งชดัเจน 
ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงาน รวมทั้งดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัต่างๆ 

• ก าหนดหลกัเกณฑ ์ หลกัการและวธีิประเมินความเส่ียง รวมทั้งรูปแบบระบบงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัหรือพนัธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

• มีการปรับเปล่ียนแผนงาน กลยทุธ์ และวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และปัจจยัเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย 
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3. การบ่งช้ีเหตุการณ์และปัจจยัเส่ียง 

• มีการระบุตวับ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีผกูกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายองคก์รและกระบวนการท างานระดบัปฏิบติัของบริษทั 

• มีการก าหนดปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคก์ร เช่น ความเส่ียงดา้นเป้าหมายในการผลิต
และธุรกิจใหม่ ความเส่ียงดา้นผลการด าเนินงานความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นความยัง่ยนื เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือท าความ
เขา้ใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือใหผู้บ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจดัการกบัความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

• มีการรายงานต่อผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใหรั้บทราบอยูเ่สมอ 

4. การประเมนิความเส่ียง 

• ใชเ้คร่ืองมือและวธีิการประเมินความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกบัคณะ 
ท างานบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองแนวนโยบาย ก าหนดกลยทุธ์ และแนวทางการทบทวน และติดตาม
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง ทั้งในระดบัองคก์รและระดบัปฏิบติัการ 

• ด าเนินการประเมินความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดเหต ุ
การณ์ความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบต่อความเสียหายท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) เพ่ือพิจารณาระดบัค่าของ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นระดบัสูง กลาง หรือต ่า และก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้ององคก์ร 

5. การตอบสนองความเส่ียง 

บริษทัมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและบูรณาการ โดยมีการก าหนดแผนงาน
ความเส่ียงหรือการตอบสนองความเส่ียง เพ่ือป้องกนัโอกาสเกิดของเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือลดความผนัผวนในการ      
ด าเนินงานใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้ และความเส่ียงโดยรวมไดรั้บการจดัการและไม่เพ่ิมความเส่ียงดา้น
อ่ืนรวมทั้งมีการก าหนดมาตรการการควบคุมภายในท่ีดี ท่ีมีความสมัพนัธ์เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

6. กจิกรรมการควบคุม 

• ด าเนินการควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดยก าหนดระบบการบริหารความเส่ียงและมาตร 
การการควบคุมภายใน ภายใตร้ะเบียบค าสัง่ของบริษทัท่ีครอบคลุมการด าเนินงานทุกดา้นทุกระดบั ดงัน้ี 

- ก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และระดบัวงเงินอนุมติัรายการประเภทต่างๆ เช่น อ านาจอนุมติัการขอ
ซ้ือหรือสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง อ านาจอนุมติั การขอเบิกค่าใชจ่้ายประเภทต่างๆ อ านาจอนุมติัการสัง่จ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดบั
ต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในระเบียบ/ค าสัง่ของบริษทั 

- ธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ด าเนินการพิจารณาและอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจอนุมติั ซ่ึงไม่เป็นผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย และไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณา แลว้แต่กรณีตามล าดบั 

- ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัในเครืออยา่งสม ่าเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหารสินทรัพย ์ รับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร
เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งก าหนดทิศทางการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ และระเบียบบริษทัวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
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การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทัร่วมทุน ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายผา่นผูแ้ทน
บริษทัและใหผู้แ้ทนบริษทัจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

•มีนโยบายท่ีรัดกมุในการควบคุมและก าหนดนโยบายท่ีส าคญัเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนั 
(Related Party Transaction Policy) และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะดา้นการท าธุรกรรมและ
อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง การติดตามดูแลการท างานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ภายใต้
การด าเนินงานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ 

•มีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการควบคุมความเส่ียงตามกระบวนการท างานของธุรกิจ 
รวมถึงมีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั แผนฉุกเฉิน และการจดัหาพฒันาดูแลรักษาระบบ 

•มีการก าหนดมาตรการป้องกนัระบบรักษาความปลอดภยัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั (Network Security) 
ไดแ้ก่ การป้องกนัการโจมตีทางอีเมลจาก Phishing mail การป้องกนัการโจมตีจาก Malware หรือ Hacker และการติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อเป็นศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และการจดัท ารายงานประจ าเดือนดา้นการเฝ้าระวงัภยัคุกคามผา่นระบบเครือข่าย    
คอมพิวเตอร์และอีเมลน าเสนอแก่ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ รายงานเหตุการณ์ป้องกนัภยัคุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อีเมลรายงานระบบ Mail Filtering รายงานระบบ Antivirus 

• มีการก าหนดแนวทางการวางแผนกลยทุธ์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่หน่วยงานต่างๆ จะมีการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้

• มีการก าหนดนโนบายและระเบียบ ค าสัง่ เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีคณะท างานดา้น
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตการจดัท าทะเบียนคุม
ความเส่ียงการทุจริต การส่ือสารอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้และความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังาน ทั้งน้ี 
คณะท างานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการรายงานการติดตามการปฏิบติัตามมาตรการ แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสงัคม ขณะท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหนา้ท่ีสอบทานนโยบาย ขั้นตอน 
และกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการทุจริต ตลอดจนประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการท างานท่ีมี
ความเส่ียงและโอกาสในการทุจริตเพ่ือก าหนดมาตรการปิดความเส่ียง 

• มีการแต่งตั้งคณะท างานดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย มาตรการแนวปฏิบติั
ส าหรับระบบจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีความปลอดภยั และสอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

7. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร 

บริษทัไดจ้ดัการระบบสารสนเทศและช่องทางในการส่ือสารขอ้มูล ดงัน้ี 

• มีการจดัระบบขอ้มูล พร้อมก าหนดนโยบาย ขั้นตอนการจดัชั้นความลบั โดยทุกหน่วยงานมีการก าหนด
ประเภทขอ้มูล พร้อมล าดบัชั้นความลบัของขอ้มูลเม่ือประสงคข์อใชข้อ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้
อ  านาจอนุมติัในระดบัชั้นความลบันั้นๆ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลส าคญัและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
ระหวา่งหน่วยงาน 
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• ด าเนินการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบท่ีมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอแก่คณะกรรมการ
บริษทัล่วงหนา้ในระยะเวลาท่ีกฎหมาย ก าหนด ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีการบนัทึก
ขอ้ซกัถาม ค าช้ีแจงความเห็น ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเร่ืองท่ีพิจารณา รวมทั้ง สรุปมติ
ความเห็นของท่ีประชุมไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงและสอบทานได ้

•มีกระบวนการส่ือสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพมีช่องทางการส่ือสารแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ มีการประชุมของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของงาน ปัญหาและอุปสรรคแนวทาง 
แกไ้ข และส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั พร้อมกบัมีการรายงานขอ้มูลส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

•กระบวนการส่ือสารกบับุคคลภายนอก มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบของ ตลท. และเวบ็ไซต์
ของบริษทั เพ่ือใหบุ้คคลภายนอก ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ สามารถรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนั 

•มีการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยผูบ้ริหารสายงานการเงินและบญัชี ร่วมกบัผูส้อบบญัชีอิสระน า 
เสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ เช่น การทบทวน
นโยบายดา้นการเงิน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงขอ้บ่งช้ีหรือรายการส าคญัอ่ืน ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่องบการเงิน เป็นตน้ 

•จดัใหมี้ระบบการจดัเก็บขอ้มูล เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงินและเอกสาร
ส าคญัต่างๆ ไวค้รบถว้น เป็นหมวดหมู่ทั้งในรูปแบบไฟลแ์ละเอกสาร 

•มีการจดัตั้งคณะท างานชุดยอ่ยด าเนินงานการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีตวัแทนมาจากทุกสายงาน 
ในดา้นการส่ือสารอบรมความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังาน มีการจดัประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และรายงานใหก้บั
คณะท างานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการ
บริษทั ตามล าดบั 

• จดัช่องทางการส่ือสารภายในผา่นอินทราเน็ต และระบบอีเมล ทั้ง Lotus Notes และ Microsoft Outlook  
ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและเป็นปัจจุบนั นอกจากน้ีไดมี้การพฒันาระบบ Knowledge 
Management เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลความรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานภายในองคก์ร และจดักิจกรรม Knowledge Sharing
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ โดยมีการบรรยายจากพนกังานและผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญใน
การท างานดา้นต่างๆ 

• มีนโยบายและแผนงานยกระดบัความผกูพนัของพนกังานในองคก์ร หรือ Employee Engagement โดยมี
แผนงานทั้งระดบัองคก์รและระดบัสายงานเพ่ือใหก้ารส่ือสารและการประสานงานภายในองคก์รมีประสิทธิภาพ รวดเร็วยิง่ 
ข้ึน โดยมีการติดตามวดัผลการประเมินความผกูพนัของพนกังานต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 

• จดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการก าหนดแผนฉุกเฉินส าหรับป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศเม่ือมีอบุติัภยั
ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้ รวมถึงการซอ้มแผนฉุกเฉิน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้ (Audit Trail) และมีระบบขอ้มูลท่ีสามารถวเิคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิด
ความเส่ียงในเชิงสถิติไดอ้ยา่งเป็นระบบ ซ่ึงมีการประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรายงานผลไวอ้ยา่ง
ครบถว้น 
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8. การตดิตามผล 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะท่ีไดต้กลงร่วมกนักบัฝ่าย
บริหารของบริษทั หรือบริษทัในเครือ ทุกไตรมาสพร้อมทั้งรายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในล าดบัถดัไป 

• การพฒันาศกัยภาพของพนกังานตรวจสอบภายในไดก้ าหนดแผนงานและงบประมาณส าหรับฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงแผนการพฒันาเพ่ือใหไ้ดรั้บวฒิุบตัรสากลทางดา้นการตรวจสอบซ่ึงการด าเนินการ
ตามแผนงานและการอบรมดงักล่าวมีการรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบและมีจดัเก็บขอ้มูลจากการอบรม เพ่ือ
พฒันาเป็นองคค์วามรู้ขององคก์ร 

• มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการรายงานเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการ
กระท าท่ีผดิปกติ ซ่ึงกระทบช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีท่ีเกิด
เหตุการณ์ พร้อมก าหนดใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแผนป้องกนั ซ่ึงผลการปฏิบติัตามแผนไดร้ายงานใหฝ่้ายบริหารและ
คณะกรรมการของบริษทัรับทราบ ตามล าดบั 

• มีการก าหนดเป้าหมายธุรกิจตามแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจ โดยก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั (Key 
Performance Indicator: KPI) ใหก้บัทุกสายงานในทุกระดบัจนถึงระดบัพนกังาน และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รวมทั้งมีการวเิคราะห์สาเหตุกรณีท่ีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและผลกระทบ พร้อม
ทั้งจดัท าแผนงานรองรับและวธีิการแกไ้ขหรือลดผลกระทบดงักล่าว จากนั้นรายงานใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั
รับทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• มีการจดัท าแผนภูมิความเส่ียง เพ่ือพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงินและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ฯลฯ วา่มีโอกาสและผลกระทบอยูใ่นระดบัใด มีการก าหนดวธีิการจดัการความเส่ียงนั้นๆ เพ่ือใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับไดพ้ร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรม 
การของบริษทัตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามกรอบกลยทุธ์และเป้าหมาย
ของบริษทั ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

การตรวจสอบภายใน  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงานตรงต่อคณะกรรม การตรวจสอบในดา้นงาน
ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในดา้นงานบริหารหน่วยงาน โดยปฏิบติังานภายใตค้  าสัง่บริษทั 
เร่ือง หนา้ท่ีความรับผิดชอบของส่วนงาน และค าสัง่บริษทั เร่ือง การตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดก้ าหนดภารกิจ ขอบเขต หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบติังานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยหนา้ท่ีส าคญัของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นการด าเนินกิจกรรมการใหค้วามเช่ือมัน่ การใหค้  าปรึกษาอยา่งเป็นอิสระโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิม
มูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร โดยสรุปไดด้งัน้ี 

• ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง การสอบทานงานดา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ การตรวจสอบเพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่การใหค้  าปรึกษา ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การก าหนดตาม
แผนงานการตรวจสอบทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซ่ึงไดพิ้จารณาจากปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในแง่ปัจจยัเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
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ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎหมาย โอกาสในการเกิดการทุจริต และวเิคราะห์โอกาส
และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยแผนงานดงักล่าวไดผ้า่นการเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยงัมีการก าหนดใหมี้การติดตามประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งจากการ
ประเมินตนเองโดยผูต้รวจสอบภายในเองและการประเมินผลจากผูรั้บตรวจเพื่อใหก้ารพฒันางานดา้นการตรวจสอบภายใน
ของบริษทัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และบรรลุวตัถุประสงคข์องงานตรวจสอบภายในอยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

• ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียงไดป้ระสานงานกบั
หน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือสอบทานตวับ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ และ
แนวทางการบริหารความเส่ียงของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการระบุและประเมินความเส่ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบ สามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจน
มีการรายงานอยา่งครบถว้นทนัเวลา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการติดตามสอบทานการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

• ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานซ่ึงไดพ้ฒันาจดัท าข้ึนตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. เสนอแนะรวม 
ทั้งสอบทานผลการปฏิบติังาน และสนบัสนุนใหแ้ต่ละหน่วยงานทบทวนการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
บริษทัจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ ทั้งดา้นการปฏิบติังานการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนสามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริตไดค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบติัของความเป็นอิสระ
โดยเป็นคณะกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้ความเห็นต่อเร่ืองส าคญัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดย้ดึแนวทางหรือกรอบการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IPPF) และ COSO-ERM 
และมีการทบทวนกฎบตัรและคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี และไดรั้บการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี เพื่อพฒันางานตรวจสอบ
ภายในใหมี้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยพนกังานตรวจสอบภายในทุกคนมีการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นอิสระ เท่ียงธรรม
สอดคลอ้งกบัประมวลจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน (Code of Ethics) และไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ
ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Development Plan) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

ในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบตามขอ้เสนอแนะของบริษทัท่ี
ปรึกษาภายนอกท่ีไดเ้ขา้มาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) เม่ือปี 2562 ตาม
แผนการปรับปรุงท่ีจดัท าไว ้ โดยสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอแก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายในทั้งดา้นการก ากบัดูแล บุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และการปฏิบติังาน 
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง
ให้นางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานประเมินความ
เพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั และบริษทั
ยอ่ย โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ดา้นความรู้ ความสามารถในการก ากบัดูแลงานดา้นการตรวจสอบภายใน รวมถึงความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีของ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดรั้บคะแนนประเมิน 94.83 คะแนน (คะแนน
เตม็ 100 คะแนน) ระดบัดีเยีย่ม สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่ง และเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ
ของบริษทัเป็นอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ การสอบทานการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน และการบริหาร
จดัการความเส่ียงของบริษทั ทั้งในธุรกิจและภาพรวมองคก์ร 

ทั้งน้ี การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจ้าง รวมไปถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายชาติชาย  

โรจนรัตนางกรู ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายบุญส่ง เกิดกลาง และ (3) นายสมบูรณ์ หน่อแกว้ ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยมีนางสาว 
กมลกาญจน์ หินวมิาน ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2562 และระเบียบบริษทัวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2563 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมภายใตก้ าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้รวมทั้งส้ิน 
6 คร้ัง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบจ านวนทุกคร้ัง และมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ังเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการไดรั้บขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลท่ีมี
สาระส าคญัในการจดัท างบการเงิน และการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการบริหารความเส่ียง (รายละเอียดการเขา้ประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยูใ่นตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ) ใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริหารของบริษทั บริษทัยอ่ย และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือเสนอ
ขอ้มูล รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละคร้ังไดน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการของบริษทั เป็นวาระประจ า 

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินกิจกรรมท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
• สอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น ความเช่ือถือได ้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย วา่ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดส้อบทานประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั รายการ
พิเศษ และไดรั้บค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหาร จนมัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 

• สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ โดยพบวา่กรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
เคร่งครัด และไดน้ านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่มาปฏิบติัอยา่งจริงจงั โดยการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎระเบียบ นโยบายบริษทั และ
ครอบคลุมถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

• สอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนท่ีจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดร้ายงานความเคล่ือนไหวของรายการต่างๆ ขา้งตน้ต่อคณะ 
กรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบทุกไตรมาส 
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 • ก ากบัดูแลระบบบญัชี และรายงานทางการเงิน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการต่างๆ มีการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ รวมทั้ง มีการน าไปปฏิบติัอยา่ง
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

• สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียง ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามนโยบาย 
และแนวทางการบริหารความเส่ียงกบัฝ่ายบริหารและจดัใหมี้การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหก้าร
บริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทิศทางควบคู่กบัการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
เป้าหมายของบริษทั (Key Corporate Performance Appraisal) ควบคู่กบัการประเมินความเส่ียงในระดบัองคก์รทั้งในแง่ของ
เป้าหมายดา้นก าลงัการผลิต เป้าหมายดา้นธุรกิจใหม่ เป้าหมายดา้นผลการด าเนินงาน เป้าหมายดา้นการเงิน และเป้าหมาย
ดา้นความยัง่ยนื เป็นตน้ 

• ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว รับทราบ
รายงานผลการตรวจสอบ และใหค้วามเห็นในเร่ืองการควบคุมภายในใหรั้ดกมุเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได ้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแกไ้ข พิจารณาความเหมาะสม
ของงบประมาณ จ านวนบุคลากรและการพฒันาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเสนอแนะใหมี้การพฒันาคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยน าผลการประเมินงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance 
Review) จากท่ีปรึกษาภายนอกมาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงระบบงานการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบติัสากลท่ีดี 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ ระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีโดยชดัเจน 
ไม่พบจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั รวมทั้งไม่พบขอ้สงัเกตหรือประเด็นท่ีอาจ
เก่ียวกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ การด าเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นไปโดย
สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎ 
หมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อบบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไดมี้การน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ทั้งน้ี ในการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาใหค้วาม
เห็นชอบในการแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565) หรือ นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์
(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8829) หรือนางสาวดุษณีย ์ ยิม้สุวรรณ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 10235) แห่งบริษทั        
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ
ดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกั 
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 3.93 ลา้นบาท (ไม่รวม Out of Pocket ตาม
จ านวนเงินท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 0.17 ลา้นบาท) โดยค่าสอบบญัชีเฉพาะส่วนของบริษทั คิดเป็นเงิน 1.90 ลา้นบาท (ไม่รวม 
Out of Pocket ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 0.05 ลา้นบาท) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

     นายชาติชาย  โรจนรัตนางกรู 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั   

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ี อาจมีความเก่ียวขอ้งกนั 
โดยเป็นผูถื้อหุน้หรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั ดงัรายละเอียดท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินปี 2563 ในส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงบริษทัขอสรุปรายการทางบญัชีของรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

1. เหตุการณ์ส าคญัในปี 2563 

 1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหินกอง จงัหวดัราชบุรี 

  วนัท่ี 3 มกราคม 2563 บริษทั ไดข้ายหุน้สามญัของ HKH จ านวน 196,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 49 

ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ในราคาหุน้ละ 10 บาท เท่ากบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้คิดเป็นเงินจ านวน 1.96 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั กลัฟ์ 

เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จากดั (มหาชน) 

   HKH ถือหุน้ทั้งจ านวนใน HKP ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนเพ่ือเตรียมการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง 

โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกั ขนาดก าลงัการผลิตรวม 1,400 เมกะวตัต ์ (เคร่ือง

ละ 700 เมกะวตัต)์ ในต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี HKP ไดล้งนามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ระยะเวลา 25 

ปี มีกาหนด COD ในปี 2567 และ 2568 ตามล าดบั 

   วนัท่ี 29 กนัยายน 2563 HKP ไดล้งนามสญัญาจา้งออกแบบวศิวกรรม จดัหา และก่อสร้าง (สญัญา EPC) 

และสญัญาบริการซ่อมบ ารุงและจดัหาอะไหล่ระยะยาว (สญัญา LTSA) โดยโครงการดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบรายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จากส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้ 

 1.2 การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดจิทิลัและชุมชนอจัฉริยะ 

   วนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทัร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) และ

บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ไดร่้วมกนัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: 

“MOU”) “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทลัและชุมชนอจัฉริยะ” ซ่ึงเป็นโครงการศึกษาแนวทางการพฒันาเมือง

อจัฉริยะ เพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการดา้นการผลิต การคา้ พลงังาน และโทรคมนาคมในยคุดิจิทลั โดยเลง็เห็นศกัยภาพ

ดา้นกายภาพ ท าเลท่ีตั้ง และความพร้อมดา้นระบบสาธารณูปโภคของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี มีลกัษณะเหมาะสมท่ีจะศึกษาเพื่อพฒันาใหเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ไดใ้น

อนาคต โดยบริษทัจะสนบัสนุนขอ้มูลและองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยพีลงังาน 

   ทั้งน้ี ผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการดงักล่าวน้ี จะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเมือง

อจัฉริยะ เพ่ือสร้างมาตรฐานใหม่ดา้นการผลิต การคา้ และการอยูอ่าศยัท่ีสมบูรณ์แบบในทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและรองรับการขยายตวัของประชากรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตอนเหนือต่อไป 

1.3 การลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลยี 

   วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 บริษทั ราช-ออสเตรเลียคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (RAC) ไดล้งนาม PPA กบั Infigen 

Energy ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย และเป็นบริษทัชั้นน าในการร่วมเปล่ียนผา่นธุรกิจพลงังานของเครือ 

รัฐออสเตรเลียเขา้สู่พลงังานทดแทน เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ Infigen Energy ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของพลงังานไฟฟ้าท่ี

ผลิตไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector (ขนาดก าลงัการผลิต 226.8 เมกะวตัต)์ โดยจะเร่ิมซ้ือขายไฟฟ้าตาม
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สญัญาเม่ือโครงการเร่ิมผลิตไฟฟ้าคร้ังแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563 และสญัญาจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2573 

  วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 RAC ไดบ้รรลุขอ้ตกลง PPA ระยะยาวกบั ALDI Foods Pty Ltd ซ่ึงเป็นผูค้า้ปลีกราย

ใหญ่ ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดย ALDI Foods Pty Ltd จะรับซ้ือไฟฟ้าร้อยละ 19.40 ของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ เป็น

ระยะเวลา 10 ปี 

   โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ซ่ึงตั้งอยูใ่นรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จและสามารถ COD ไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตประมาณตน้ปี 2564 ทั้งน้ี ไฟฟ้า

ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดอีกร้อยละ 20.60 จะจ าหน่ายใหก้บัตลาดกลางรับซ้ือไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลีย 

1.4 การลงนามสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือเข้าลงทุนโครงการ SPP จงัหวดัระยอง 

  วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 บริษทัไดล้งนามสญัญาซ้ือขายหุน้เพ่ือเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ NER Singapore Pte Ltd 

ในสดัส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินประมาณ 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาก Nexif Energy Thailand B.V. ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อพฒันา

โครงการ SPP เน็กส์ซิฟ เอน็เนอร์จี จงัหวดัระยอง โดยโครงการดงักล่าวเป็น SPP ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration 

ขนาดก าลงัการผลิต 92 เมกะวตัต ์ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ด าเนินการโดยบริษทั เน็กส์ซิฟ เอน็เนอร์จี ระยอง จ ากดั 

(บริษทัยอ่ยท่ี NER Singapore Pte Ltd ถือหุน้ทั้งจ านวน) ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดสัเทรียล พาร์ค 

อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง PPA มีระยะเวลา 25 ปี กบั กฟผ. คาดวา่จะ COD ไดป้ระมาณเดือนเมษายน 2565 

  วนัท่ี 21 เมษายน 2563 บริษทั เน็กส์ซิฟ เอน็เนอร์จ้ี ระยอง จ ากดั ไดป้ระสบความสาเร็จในการเบิกเงินกู ้

งวดแรกจากสถาบนัการเงินต่างๆ ตามสญัญาทางการเงินแลว้ 

  วนัท่ี 27 เมษายน 2563 NER Singapore Pte Ltd ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น NEXIF RATCH 

ENERGY SINGAPORE PTE LTD (NRES) และวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 บริษทั เน็กส์ซิฟ เอน็เนอร์จี ระยอง จ ากดั ได้

ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั เน็กส์ซิฟ ราช เอน็เนอร์จี ระยอง จากดั (NRER) 

1.5 โครงการโรงไฟฟ้าในจงัหวดันครราชสีมา โดยบริษัท อาร์ อ ีเอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่จากดั (R E N) 

  วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 บริษทัไดล้งนามสญัญาระหวา่งผูถื้อหุน้ กบับริษทั นวนคร จากดั (มหาชน) และ

บริษทั พีอีเอ เอน็คอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 40, 35 และ 25 ตามลาดบั เพ่ือร่วมพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าในจงัหวดันครราชสีมา 

  โดยโครงการดงักล่าวเป็นโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบ Cogeneration ขนาดก าลงั

การผลิตประมาณ 40 เมกะวตัต ์ ตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร จงัหวดันครราชสีมา มูลค่าโครงการ

ประมาณ 2,176 ลา้นบาท โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ าท่ีผลิตใหก้บักลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม มีก าหนด COD ประมาณ

เดือนกรกฎาคม 2566 
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  วนัท่ี 21 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้ทั้ง 3 ราย ไดด้าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนช่ือ บริษทั อาร์ อี 

เอน็ โคราช เอนเนอร์ยี ่ จ  ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 

บาท และช าระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

1.6 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh Phong 

  เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 RHIS ไดด้ าเนินการเขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh 

Phong สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ในสดัส่วนร้อยละ 51 โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมติดตั้ง

บนบก (On Shore Wind Farm) ขนาดก าลงัการผลิต 29.70 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่นจงัหวดั Ben Tre ทางตอนใตข้องสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวยีดนาม โครงการมี PPA ระยะยาว 20 ปีกบัการไฟฟ้าเวยีดนาม มีเงินลงทุนโครงการทั้งหมดประมาณ 45 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินงานก่อสร้าง โดยมีแผน COD ในเดือนกนัยายน 2564 

1.7 โครงการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้

  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ขนาดก าลงัการผลิต 720 เมกะวตัต ์ตั้งอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี 

ด าเนินการโดย RG ไดส้ิ้นสุด PPA กบั กฟผ. และยติุการเดินเคร่ืองเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1.8 การลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (“ABEIF”) ในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม 

  วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 RHIS ไดล้งนามในสญัญาหุน้ส่วนกบั Geleximco Group Joint Stock Company 

(“Geleximco”) โดย RHIS กบั Geleximco ร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียนของกองทุน ABEIF 

ซ่ึงเป็นกองทุนเวยีดนามท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานและโครงสร้างพ้ืนฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 ABEIF ไดล้งทุนคร้ังแรกในภาคการผลิตไฟฟ้าโดยเขา้ถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วน

ร้อยละ 45 ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซ่ึงเป็นหน่ึงในโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ี COD แลว้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั

ภายใตก้รอบสญัญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม มีก าลงัการ

ผลิตรวม 620 เมกะวตัต ์มี PPA ระยะยาว 25 ปี กบัการไฟฟ้าเวยีดนาม 

1.9 โครงการขยายกาลงัการผลติไฟฟ้าและไอน้าของบริษัท ราช โคเจนเนอเรช่ัน จากดั (“RCO”) 

  วนัท่ี 4 สิงหาคม 2563  RCO ไดรั้บความเห็นชอบจาก กฟผ. ใหข้ยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30       

เมกะวตัต ์ และก าลงัการผลิตไอน ้ าประมาณ 5.46 ตนัต่อชัง่โมง เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรมในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีก าหนดเร่ิมงานก่อสร้างประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 

และคาดวา่จะเร่ิม COD ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 
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1.10 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจ ิ1 

  วนัท่ี 16 กนัยายน 2563 บริษทัไดล้งนามสญัญาความร่วมมือการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

กวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ร่วมกบับริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จากดั (“EGATi”) และ บริษทั ผลิต

ไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“EGCO”) โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 30, 40 และ 30 ตามล าดบั 

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ 1 เป็นโครงการท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง ขนาดก าลงัการผลิต

ติดตั้ง 1,320 เมกะวตัต ์(จ านวน 2 หน่วยๆ ละ 660 เมกะวตัต)์ ตั้งอยูใ่นเขตเศรษฐกิจจงัหวดักวางจิ ตอนกลางของสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวยีดนาม เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าเวยีดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ภายใต ้ PPA ระยะ

ยาว ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการพฒันา (Green-field) และการเจรจาสญัญาหลกัของโครงการ โดยมีก าหนด COD ในปี 

2568 

1.11 โครงการผลติและจ าหน่ายเช้ือเพลงิชีวมวลอดัแท่งใน สปป.ลาว 

  วนัท่ี 21 กนัยายน 2563 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ ากดั (RL) ร่วมกบับริษทั บุรีรัมยก์รีนเอน็เนอร์จี จากดั 

(“BGE”) ประเทศไทย และ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (“SPD”) สปป.ลาว ได้

จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD. ในสดัส่วนร้อยละ 25, 65 และ 10 ตามลาดบั เพื่อพฒันา

โครงการผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง (“Wood Pellet”) ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 60,000 ตนัต่อปี ใน สปป. 

ลาว โครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการเจรจาสญัญา และขอใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คาดวา่จะเร่ิมการก่อสร้างโรงงานผลิต 

Wood Pellet ไดภ้ายในเดือนมีนาคม 2564 และเร่ิมส่ง Wood Pellet ขายตามสญัญาไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

  1.12 การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการชีวมวลอดัเมด็ ใน สปป.ลาว 

  วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 RL ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: 

MOU) กบับริษทั สกัสิด ท่ีปรึกษาและการคา้ จ ากดั และรัฐบาล สปป.ลาว เพ่ือส ารวจท่ีดิน และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

ปลูกไมอุ้ตสาหกรรม ประเภทไมก้ระถินณรงค ์ และไมโ้ตเร็ว ส าหรับก่อสร้างโรงงานชีวมวลอดัเมด็ เขตเมืองตะโอย้ เมือง

สะหมว้ย แขวงสาละวนั ในสปป.ลาว โดยผลการส ารวจท่ีดินและผลการศึกษา ความเป็นไปไดข้องโครงการดงักล่าว จะ

น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในการยืน่ขอสมัปทานโครงการปลูกไมอุ้ตสาหกรรมดงักล่าวต่อไป 

  1.13 การเดนิเคร่ืองเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ารายเลก็นวนคร (ส่วนขยาย) 

  วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 SPP นวนคร (ส่วนขยาย) ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 60 เมกะวตัต ์ และ    

ไอน ้ าประมาณ 10 ตนัต่อชัว่โมง ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม

ทุนระหวา่ง บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั (RG) บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

จ  ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 40 30 และ 30 ตามลาดบั ไดเ้ร่ิม COD และรับรู้รายไดต้าม PPA แลว้ ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้า

ของบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวตัต ์และไอน ้ ารวมประมาณ 40 ตนั

ต่อชัว่โมง 

 



         สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
  หนา้ 244  

  1.14 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คร้ังท่ี 

1/2563 จ านวน 8,000 ลา้นบาท (ภายใตโ้ครงการหุน้กูข้องบริษทั ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ลา้นบาท) หุน้กูด้งักล่าวเป็น

หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ชนิดระบุผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธ์ิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เสนอขายต่อผูล้งทุน

สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลงทุน และ/หรือ ช าระคืนหน้ีเดิม และ/หรือช าระคืนเงินทุนใน

บางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการใหม่หรือโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มซ่ึงเป็นไปตามกรอบ

หลกัเกณฑก์ารระดมทุนเพ่ือโครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Green Financing Framework) ของบริษทั ซ่ึงรวมถึงโครงการ

พลงังานหมุนเวยีน โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม และโครงการระบบขนส่งท่ีสะอาด รวมถึงการลงทุนในโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีชมพแูละสายสีเหลือง หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.32 - 2.94 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2566 

ถึงปี 2578 โดยจะช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ทั้งน้ี บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขายคร้ังน้ีท่ีอนัดบั AAA /Stable 

1.15 การลงนามสัญญาความร่วมมือเพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวยีดนาม 

  วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 RHIS ไดล้งนามสญัญาความร่วมมือเพ่ือพฒันาโครงการพลงังานลม Nexif Ben Tre 

ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ร่วมกบั Nexif Energy Pte. Ltd. ซ่ึงภายหลงัการพฒันาโครงการ และไดรั้บใบอนุญาต

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะมีสดัส่วนการร่วมทุนอยูท่ี่ร้อยละ 50:50 

  โครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมใกลช้ายฝ่ัง ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 80 เมกะวตัต ์

ตั้งอยูใ่นต าบล Thanh Hai อ าเภอ Thanh Phu จงัหวดั Ben Tre ในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ปัจจุบนัโครงการอยู่

ระหวา่งการพฒันาและเจรจาสญัญาหลกั โดยมีก าหนด COD ในปี 2565 เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าเวยีดนาม 

(Vietnam Electricity-EVN) ภายใต ้PPA ระยะยาว 

1.16 การถือหุ้นในบริษัท บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จากดั (มหาชน) 

  วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประมูลและเป็นผูช้นะการประมูลซ้ือหุน้ บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จากดั (มหาชน) (“BAFS”) จ านวน 98,893,125 หุน้ (หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.53 ของหุน้ท่ี

ออกและช าระแลว้ทั้งหมดของ BAFS จากบริษทั การบินไทย จากดั (มหาชน) (“การบินไทย”) ในราคาเสนอซ้ือท่ีหุน้ละ 

27.40 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,712.14 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดล้งนามในสญัญาซ้ือ

ขายหุน้กบัการบินไทย และเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ไดรั้บโอนหุน้จ านวนดงักล่าว พร้อมทั้งช าระค่าหุน้ใหก้บัการบิน

ไทยครบถว้นแลว้ 
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2. รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม 

 

 

  ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัจ านวน 6,286.68 ลา้นบาท (คิดเป็นก าไรต่อ

หุน้เท่ากบั 4.34 บาท) ปรากฏวา่ก าไรเพ่ิมข้ึนจ านวน 323.40 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วม

คา้และบริษทัร่วมต่างๆ เพ่ิมข้ึน อาทิเช่น HPC NNEG BPC EBM และ NBM เป็นตน้ รวมทั้งบริษทัรับรู้ก าไรจาก FX ใน

ระหวา่งปีจากสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียท่ีแขง็ค่าข้ึน ทั้งน้ีหากไม่รวมผลกระทบจาก FX ผลการด าเนินงานของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยมีก าไรจานวน 5,982.23 ลา้นบาท 

2.1 การวเิคราะห์รายได้ 
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2.1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลงิ) 

   (1) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของ RG ลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้ามีอตัราค่าความพร้อมจ่ายปี 2563 ต ่ากวา่ปี 

2562  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาหนดไวใ้น PPA 

   (2) รายไดค้่าขายไฟฟ้าของ RAC ลดลง สาเหตุหลกัเน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานลม Mount Emerald 

เดินเคร่ืองนอ้ยกวา่ปีก่อน 

   (3) รับรู้รายไดค้่าขายไฟฟ้าของ RCO เพ่ิมข้ึน จากการเขา้ซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ

โรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองและขายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมมากกวา่ปีก่อน 

2.1.2 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

   โครงการ IPP 

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน HPC เพ่ิมข้ึน สาเหตหุลกั ดงัน้ี 

(1) โรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายมากกวา่ปีก่อน 

(2) รับรู้รายไดค้่าเคลมประกนัจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวเม่ือปี 2562 

(3) ตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงจากการปรับโครงสร้างเงินกูแ้ละการชาระคืนเงินตน้ในระหวา่งปี 

   โครงการ SPP 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NNEG เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัเน่ืองจากโรงไฟฟ้าเดินเคร่ืองผลิตกระแส 

ไฟฟ้าไดม้ากกวา่ปีก่อน 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน BPC เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัเน่ืองจากโรงไฟฟ้าเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 และโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากกวา่ปีก่อน 

   โครงการอ่ืนๆ 

   รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน บริษทั อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากดั (EBM) และ บริษทั     

นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากดั (NBM) 
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2.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 

2.2.1 ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลงิ) 

  (1) ตน้ทุนขายของ RG ลดลง เน่ืองจากในปี 2563 การซ่อมบ ารุงรักษาตามแผนนอ้ยกวา่ปีก่อน 

  (2) รับรู้ตน้ทุนขายของ RCO จากการเขา้ซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 

2.2.2 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ 

  บริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดของ

กลุ่มบริษทั ตามนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงสาเหตุ

หลกัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเยนและเหรียญออสเตรเลีย

ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากเงินกูย้มื 

2.2.3 ภาษีเงนิได้ 

   ภาษีเงินไดล้ดลง สาเหตุหลกัเน่ืองจาก RG ไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีจากการขายซากโรงไฟฟ้า      

ไตรเอนเนอจ้ี ซ่ึงหมดสญัญา PPA เม่ือเดือนมิถุนายน 2563 

 

2.3 ผลกระทบจาก FX ของบริษทัและบริษัทย่อย 

   ปี 2563 บริษทัรับรู้ก าไรจาก FX สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายการเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการในกลุ่มบริษทั ใน

สกลุเงินเหรียญออสเตรเลีย ซ่ึงเม่ือสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้

สินทรัพยส์กลุเงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเม่ือปี 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจาก FX สาเหตุหลกัเน่ืองจากสกลุ

เงินเหรียญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลใหสิ้นทรัพยส์กลุเงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่า

ลดลง 
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3.1 การวเิคราะห์สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน จ านวน 112,132.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562  (100,229.43 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 11,902.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.1.1 เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม เพ่ิมข้ึนจ านวน 9,684.65 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากลงทุน

เพ่ิมเติมจ านวน 5,995.68 ลา้นบาท ประกอบกบัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรในระหวา่งปี จ านวนทั้งส้ิน 4,600.34 ลา้นบาท ขณะท่ี

รับรู้รายไดเ้งินปันผลจานวน 1,987.29 ลา้นบาท 

3.1.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจ านวน 5,371.41 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากทรัพยสิ์นระหวา่ง

ก่อสร้างของ RAC เพ่ิมข้ึนจ านวน 205.72 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย จากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector 

3.1.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนจานวน 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

  3.1.4 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่ากิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ ลดลงจ านวน 3,270.21 ลา้นบาท 

 

   3.2  การวเิคราะห์หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจานวนทั้งส้ิน 112,132.25 ลา้นบาท

เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (100,229.43 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 11,902.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

3.2.1 หน้ีสิน เพ่ิมข้ึนจานวน 10,795.18 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

(1) วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คร้ังท่ี 

1/2563 จ านวน 8,000 ลา้นบาท ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 1.14 
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(2) เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึนจานวน 1,889.86 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจาก RAC 

กูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีจ านวน 33.15 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย ประกอบกบัสกลุเงินเหรียญ      

ออสเตรเลียแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ 

3.2.2 ส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,107.64 ลา้นบาท สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

(1) รับรู้ก าไรส าหรับปี 2563 จ านวน 6,286.68 ลา้นบาท 

(2) บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2563 ท าใหก้ าไรสะสมลดลงจ านวน 3,480 ลา้นบาท 

(3)องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 1,675.77 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหุน้ EDL-Generation Public Company ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 664.54 ลา้น

บาท และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 1,163.95  

ลา้นบาท 

   4. รายงานวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็น

จ านวน 4,856.59 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (4,917.16 ลา้นบาท) เป็นจ านวน 60.57 ลา้นบาท สรุป

สาเหตุหลกัไดด้งัน้ี 

 

4.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 7,291.35ลา้นบาท สาเหตเุน่ืองจากผลการด าเนินงาน

ส าหรับปี 2563 ท าใหเ้งินสดเพ่ิมข้ึนจานวน 4,856.08 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ด าเนินงานในระหวา่งปีจ านวน 2,435.27 ลา้นบาท 

4.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจานวน 10,913.20 ลา้นบาท สาเหตุหลกัดงัน้ี 

4.2.1 RAC จ่ายเงินส าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector ในประเทศออสเตรเลีย

จ านวน 205.72 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

4.2.2 บริษทัลงทุนเพ่ิมเติมในการร่วมคา้และบริษทัร่วม จานวน 5,995.68 ลา้นบาท 

4.2.3 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนจ านวน 80 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

4.2.4 บริษทัรับเงินปันผลจากการร่วมคา้และบริษทัร่วม เป็นจ านวนรวม 2,047.01 ลา้นบาท 
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4.3 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจานวน 3,425.12 ลา้นบาท สาเหตหุลกัดงัน้ี 

4.3.1 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คร้ังท่ี 

1/2563 จ านวน 8,000 ลา้นบาท ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 1.14 

4.3.2 RAC กูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีจ านวน 33.15 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

4.3.3 บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 3,480.05 ลา้นบาท 

4.3.4 บริษทัจ่ายช าระดอกเบ้ียในระหวา่งปีเป็นจ านวน 1,408.57 ลา้นบาท 

4.3.5 RHIS จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในระหวา่งปีจ านวน 18 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 

5. อตัราส่วนทางการเงนิทีส่าคญั (ไม่รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของบริษัทและบริษัทย่อย) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี 

บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ี      
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายให ้นางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ช่ือของนางวดีรัตน์ เจริญคุปต ์ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ  ลายมือช่ือแบบยอ่ 

นายกิจจา ศรีพฑัฒางกรุะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

      
 ผู้รับมอบอ านาจ      

นางวดีรัตน ์ เจริญคุปต ์     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน    
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการ   
บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
1.  นายบุญญนติย์ วงศ์รักมติร 
อาย ุ57 ปี 
ประธานกรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
ประธานกรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 พฤษภาคม 2561 
วนัทีไ่ด้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ: 19 ตุลาคม 2563 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 2 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration (Energy Management),  University of Montreal (HEC-Montréal), แคนาดา 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020) 
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP 20/2020) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 15 ปี 2563 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 ปี 2561 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรวฒิุบตัร การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator) 

รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน ปี 2561 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรวทิยาการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ 
 หลกัสูตร Principle of Life Coaching สถาบนัฝึกทกัษะการโคช้ ไทยแลนด ์โคช้ช่ิง อคาเดมี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 1 ต.ค.  -  3 ธ.ค. 2563 รองผูว้า่การอาวโุส 
 2561 - 2563  รองผูว้า่การธุรกิจเก่ียวเน่ือง กฟผ. 
 2560 - 2561  รองผูว้า่การพฒันาธุรกิจ กฟผ 
 2559 - 2560  รองผูว้า่การกิจการสงัคม กฟผ. 
 2558 - 2559  ผูช่้วยผูว้า่การบริหารธุรกิจ กฟผ. 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั: 

 4 ธ.ค. 2563  - ปัจจุบนั ผูว้า่การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1) 
 2563 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (4) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
2.  นายสมคัร เชาวภานันท์ 
อาย ุ71 ปี 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 11 เมษายน 2558 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 5 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 เนติบณัฑิตไทย รุ่นท่ี 28 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program  (ITG 11/2019)  
 หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD 38/2019) 
 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 8/2015)  
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015)  
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP 21/2008)  
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 99/2008)  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 67/2007)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 4212 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) 

รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.)  รุ่นท่ี 1 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล

ยติุธรรม 
 หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 4 วทิยาลยัศาลรัฐธรรมนูญ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 10  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 4 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 
 หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 2 ศาลปกครอง 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร) รุ่นท่ี 2 กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 วทิยากร และอาจารย ์สภาทนายความและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ท่ีปรึกษากรรมการอ านวยการ ส านกัฝึกอบรมวชิาวา่ความสภาทนายความ 
 กรรมการ ส านกัฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทัใหก้บับริษทั วงษส์ยามก่อสร้าง จ ากดั 
 นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2 สมยั) 
 อาจารยส์ านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 ท่ีปรึกษากรรมการ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
 ท่ีปรึกษากฎหมายบริษทั ใหก้บับริษทั วลิล่า วลัเล่ จ ากดั บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั และกลุ่มบริษทั 

ทอสกานา วลัเล่ จ ากดั 
 ท่ีปรึกษาประธานท่ีปรึกษา บริษทั เอไอเอ จ ากดั ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั (1 บริษทั) 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั บูรพากอลฟ์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 ประธานกรรมการ บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสมคัรและเพ่ือน จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั อยธุยาแลนด ์2016 จ ากดั 
 อาจารย ์มหาวทิยาลยันครพนม 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย ใหก้บับริษทั เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จ ากดั บริษทั ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากดั                                                                                         

บริษทั สยามไวเนอร่ี เทรดด้ิงพลสั จ ากดั บริษทั สยามไวเนอร่ี จ ากดั และบริษทั ทสัคานี วลิล ์จ ากดั  
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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3.   นายชาตชิาย โรจนรัตนางกูร   
อาย ุ64 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 6 เมษายน 2560 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 3 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั  ทางตรง: ร้อยละ 0.0003 ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง (ปี 2558) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

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

The Institute for Public-Private Partnerships 
 หลกัสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
 หลกัสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of  Management 
 หลกัสูตร Privatizing Power in Emerging  Economies: Structuring & Financing Public/Private Partnerships 

Through BOT Schemes and Divestiture, INTRADOS/International Management Group 
 หลกัสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรการวเิคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563)  

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

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2561-ปัจจุบนั กรรมการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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4.    นายอภิชาต ิชินวรรโณ   
อาย ุ64 ปี 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 13 เมษายน 2562 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

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

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

Kingdom 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT 9/2020) 
 หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2020) 
 หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM 3/2018) 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) 
 หลกัสูตร National Director Conference (NDC 1/2017) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 227/2016) 
 หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD 31/2016) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

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

สหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563)  

 2559 - 2562  กรรมการอิสระ กฟผ. 
 2558 - 2559  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  

ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั (1 บริษทั) 
 2561-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หนา้ 259 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 
 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ 

เอกชน 
 2560 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั ตาช านิ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

5.    นายสุธน บุญประสงค์ 
อายุ 63 ปี 
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
กรรมการบริหารความเส่ียง   
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 19 ตุลาคม 2563 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 2  เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2019) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 164/2012) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรการบริหารงานต ารวจชั้นสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการต ารวจ 
 หลกัสูตร Senior Executive Development Program มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
 หลกัสูตรความรู้ดา้นการตลาดการเงินเพ่ือการตดัสินใจส าหรับนกับริหารระดบัสูง ศูนยก์ารศึกษาตอ่เน่ืองแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563)  

 2556 - 2560 รองผูว้า่การระบบส่ง กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั (1 บริษัท) : ไม่ม ี



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 
 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ.(1) 

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.(1) 
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูว้า่การ กฟผ.(1) 
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.(1) 
กรรมการสรรหารองผูว้า่การและผูช่้วยผูว้า่การ กฟผ.(1) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

6.    นายบุญส่ง เกดิกลาง 
อาย ุ69 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 13 เมษายน 2562 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั  ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 5 สถาบนัวทิยาการพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 หลกัสูตรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง: ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นท่ี 39 ส านกังาน ก.พ. 
 หลกัสูตรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ปี 2552 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ร่วมกบัส านกังาน ก.พ. 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 10 ปี (ปี 2554-2563) 

 2554 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
 2554  รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2552 - 2554 ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน 

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



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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7.  นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว 
อาย ุ58 ปี 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 2 ปี 10 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD 42/2020) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 281/2019) 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019)  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 ปี 2560 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 14 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรท่ี 1 (นบส.) รุ่นท่ี 83 ส านกังาน ก.พ. 
 หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 14 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 7 สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 
 หลกัสูตรนกับริหารการงบประมาณระดบัสูง (นงส.) รุ่นท่ี 4 ส านกังบประมาณ 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2560-2562 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 2558-2560 ผูอ้  านวยการส านกัความปลอดภยัธุรกิจน ้ ามนั กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562-ปัจจุบนั รองปลดักระทรวงพลงังาน(4) 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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8.   นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน 
อาย ุ63 ปี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 11 กรกฎาคม 2563 
ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 5 เดือน 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั  ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 เนติบณัฑิตไทย รุ่นท่ี 33 ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ  

 หลกัสูตรวฒิุบตัร การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator) 
รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 21 สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2560 - 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 2559 - 2562 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมาย คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั (1 บริษทั)   

 2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน  
และบรรษทัภิบาล บริษทั แปซิฟิก ไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั  

 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

 2562 - ปัจจุบนั อนุกรรมการกฎหมาย ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
 2561 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
 2540 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พิฆเณศทนายความ จ ากดั 

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



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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9.   นางสาวนันธิกา ทงัสุพานิช 
อาย ุ55 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 

กรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 18 กมุภาพนัธ์ 2562 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 10 เดือน 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Arts, Urban Studies, Long Island University  สหรัฐอเมริกา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 248/2017) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 142/2017) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 ปี 2561 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.)  รุ่นท่ี 7 ปี 2558 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรวฒิุบตัร การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator) 

รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 10  ปี 2555 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรนกับริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ รุ่นท่ี 2 ปี 2555 ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 
 หลกัสูตรสร้างความเขม้แขง็ผูต้รวจราชการกระทรวง ปี 2553 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและ

ส านกังานปลดั ส านกันายกรัฐมนตรี 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้ าท่ีมีวสิยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 66 ปี 2552 ส านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2560-2561  รองปลดักระทรวงพลงังาน 
 2552-2561 ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ.(1) 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม กฟผ.(1) 
ประธานกรรมการสรรหาผูว้า่การ กฟผ.(1) 
ประธานกรรมการสรรหารองผูว้า่การและผูช่้วยผูว้า่การ กฟผ.(1) 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.(1) 
 2561 - ปัจจุบนั อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน(4) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
10.    นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง 
อาย ุ57 ปี 
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 1ตุลาคม 2563 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 3 เดือน 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Environmental Business Administration (Energy Management), University of Twente,  
The Netherlands 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 270/2019) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 Executive Branding บริษทั พฒันาบุคลิกภาพ จ ากดั 
 หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดินส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรวฒิุบตัร การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator) 

รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชนสถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรพฒันาผูน้ าภาครัฐแห่งอนาคต สถาบนัพระปกเกลา้ และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ 
 หลกัสูตรผูน้ าดา้นการบริหารจดัการน ้ า สถาบนัน ้ าและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
 EGAT Senior Executive Program (ESEP) 
 EGAT Director Development Program (EDDP) 
 EGAT New Leader Development Program (ENLP) 
 EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP) 
 EGAT Enhancing Program (EEP) 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 EGAT Assistant Director Development Program (EADP) 
 EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561 - 30 ก.ย. 2563 รองผูว้า่การผลิตไฟฟ้า กฟผ. 
 2560 - 2561  ผูช่้วยผูว้า่การโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า กฟผ. 
 2557 - 2560  ผูอ้  านวยการเขื่อนภูมิพล กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั: 

 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั รองผูว้า่การธุรกิจเก่ียวเน่ือง กฟผ.(1) 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
11. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต 
อาย ุ53 ปี 
กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ.) 
กรรมการกลัน่กรองการลงทุน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 18 ธนัวาคม 2563 

ระยะเวลาทีอ่ยู่ในต าแหน่งกรรมการ: 14 วนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Saint Louis University สหรัฐอเมริกา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญัอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 62 ปี 2562 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ 

 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ปี 2560 สถาบนัวทิยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) ปี 2558 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2550 - 2562 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั (2 บริษทั ) 
 2563 – ปัจจุบนั กรรมการไม่มีอ านาจลงนาม PT Bank Permata Tbk สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 2562 - ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 2552 - ปัจจุบนั กรรมการไม่มีอ านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั  

 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ กฟผ.(1) 
 มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ.(1) 
 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการไม่มีอ านาจลงนาม Perennial HC Holding Pte. Ltd. 
 2532 - ปัจจุบนั  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม บริษทั กาโตว ์เฮา้ส์ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

12.  นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
อาย ุ60 ปี 

กรรมการ (กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 1 มกราคม 2560 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่: 6 เมษายน 2560 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 4 ปี 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    
 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561 - 2563 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2562  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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   กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
   กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 

 2561 - 2562 กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 
 2558 - 2560 รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั(2) 
ประธานกรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั(2)  
ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั(2) 

 2560 - ปัจจุบนั รองผูว้า่การประจ าส านกัผูว้า่การ กฟผ.(1) ปฎิบติังานในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU(3) 
ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั(3) 
ประธานกรรมการ บริษทั พไูฟมายน่ิง จ ากดั(3) 
ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(2) 
Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd. และบริษทัยอ่ยอ่ืนของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย    
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(2) 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

1. นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
อาย ุ60 ปี 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 6 เมษายน 2560 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั  ทางตรง: ร้อยละ 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    
 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561 - 2563 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2562  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 

กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 

 2561 - 2562 กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 
 2558 - 2560 รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

2. นายพรีะวฒัน์ พุ่มทอง  
อาย ุ62 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2563 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

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

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต Asian Institute of Technology (AIT) (ทุนรัฐบาลเยอรมนั) 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง         
รุ่นท่ี 17  สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 หลกัสูตร Electric Power Development from Swedish Board of Investment and Technical Support (BITS) 
ประเทศสวเีดน 

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

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

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

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2560 – 2562 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ  
  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2557 - 2562 กรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2557 - 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  

  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2562  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 
 2562  กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล  

(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2561 - 2562 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2561 - 2562 กรรมการ Ecotect Tra Vinh Renewables JSC. 
 2560 - 2561 กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 2553 - 2560 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 

บริษทั พไูฟ มายน่ิง จ ากดั 
บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั และบริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั 

 คณะกรรมาธิการพลงังานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามดา้นพลงังานทดแทน
  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
3. นายสาครินทร์ ตงัคะวชิรานนท์ 

อาย ุ54 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2563 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทัฯ ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรนกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่นท่ี 11 กระทรวงพลงังาน 
 Mini Master of Management สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หลกัสูตร Plant Maintenance Engineering Program,Japan International Corporation Agency (JICA) 
 หลกัสูตรพลงังานทดแทนและการอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง

พลงังาน 
 หลกัสูตรวศิวกรรมระบบราง (General Information of Railway System) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2562  ประธานกรรมการ บริษทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2562  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจไฟฟ้า บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2561 - 2563 กรรมการ บริษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2561 - 2562 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2561 - 2562 กรรมการ และ Deputy President Director 

PT Medco Ratch Power Riau 
 2560  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั 
 2558 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
4. นายบุญชัย จรัญวรพรรณ 
อาย ุ58 ปี  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2563 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย : ไม่มี  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 การศึกษาดูงานดา้นธุรกิจพลงังาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร (EDP) รุ่นท่ี 12 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
 4th  MOGP 2016 - 4th MOG Myanmar Oil for Gas Summit, Riverstone Corporate Training 
 หลกัสูตรวศิวกรรมระบบราง (General Information of Railway System) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 Electrical Systems and Infrastructure for Electric Vehicles การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร Financial Thinking for Non-Financial Managers สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561 - 2562 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ท าหนา้ท่ี กรรมการ            
ผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไ ฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

 2560  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาโครงการ  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 1  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ท าหนา้ท่ี รองกรรมการผูจ้ดัการ-ก่อสร้าง  บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั:   

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษทั ตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

5. นายนิมติร เลก็เจริญสุข 
อาย ุ59 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0007 ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP 168/2020) 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 15/2019)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Senior Executive Program (SEP21) 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร รุ่นท่ี 15 ปี 2561 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ 
   บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2560 – 2562 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั 

   บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 
บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั และ 
บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จ ากดั 

 2559 - 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

 2558 - 2560 กรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2557 - 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั: 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
6. นางวดรัีตน์ เจริญคุปต์ 
อาย ุ46 ปี 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
(ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน) 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

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



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หนา้ 273 

 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Directors Diploma Examination (Exam 71/2019)  
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 276/2019)  
 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Senior Development Program, Duke C.E. 
 หลกัสูตร STARS  Switzerland Symposium 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 
 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตร Project Management Program, Davao 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2562  กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 
 2562  กรรมการ บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอนเนอร์จี จ ากดั 
 2562  กรรมการ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2560 Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR 

    บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 

 
7. นางบุญทวิา ด่านศมสถิต 
อาย ุ60 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร  
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 อกัษรศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หนา้ 274 

 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Refresher Course DCP (DCP Re 2/2009)  
 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 14/2019)  
 หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 10/2014)  
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 22/2007)  
 หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 2/2006)  
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 3/2003)  

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนั 
พระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 5 กรมส่งเสริมคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 หลกัสูตร Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 โครงการกฎหมายธุรกิจส าหรับบุคคลทัว่ไป ปี 2553 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร The Leadership Grid และ The Supervisory Grid 
 โครงการพฒันาผูบ้ริหาร AEC Challenges มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร CSR Strategy and Management for Business Sustainability, The Best Training 
 หลกัสูตร Social Enterprise for Sustainable Society มูลนิธิชยัพฒันา 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2562 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั และ บริษทั 
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 

 2557 - 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
    ประจ าสายงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
    บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รับผิดชอบงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ของกลุ่มบริษทัฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
8. นางสุพตัรา ทองกาญจน์ 
อาย ุ60 ปี 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0003 ทางออ้ม: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 หลกัสูตร นกับริหารภาษีชั้นสูงระหวา่งประเทศ โรงเรียนภาษี 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563)  

 2560  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายประมวลบญัชี  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2560  ผูอ้  านวยการฝ่ายประมวลบญัชี  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2558 - 2560 กรรมการ บริษทั อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชัน่แนล อินเวสตเ์มนต ์จ ากดั 
 2558 - 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี   

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
9. นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวฒัน์ 
อาย ุ50 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายประมวลบญัชี  
(ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี) 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1  มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ร้อยละ 0.00001 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบญัชี 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563)  
 2561  ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี  

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2560  รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี  

  บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2558 - 2559 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบญัชีบริหาร  

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2560  กรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
10. นางสาวภวกิา สมานรัตน์ 
อาย ุ44 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2563 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration,  The University of Liverpool 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย:ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 การท าแบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model) บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2562  ผูจ้ดัการส่วนบริหารการเงินโครงการ สงักดัฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั     (มหาชน) 

 2561 ผูจ้ดัการ สงักดัฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 ส.ค. 2558 – 31 มี.ค. 2561    Business Analysis Division Manager, Siam City Cement Public Company Limited 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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11. นางสาวพุทธชาด สมติเมฆ 
อาย ุ46 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาษี และบญัชีแยกประเภท 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 ตุลาคม 2563 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ร้อยละ 0.0001 ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 บญัชีบณัฑิต (การบญัชีการเงิน)  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการภาษีอากร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 มาตรฐานการบญัชีส าหรับบริษทัมหาชน สภาวชิาชีพบญัชี 
 การค านวณมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ภาษีอากรส าหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศ สภาวชิาชีพบญัชี 
 จิตส านึกอนุรักษพ์ลงังาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

  2563  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบริหารภาษี รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาษีและบญัชีแยก  
ประเภท 
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2559 - 2563 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบริหารภาษี  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่ม ี
 
12. นางสาวฐิตพิร คมศาสตรา 
อาย ุ44 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Science (Financial Management) University of Exeter สหราชอาณาจกัร 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตร Management Preparation Program: M-PREP                           
มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2562  รักษาการ ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัและวเิคราะห์บญัชี  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2560 - 2561  ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการเงิน  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2555 - 2560 ผูจ้ดัการส่วนบริหารการเงินโครงการ  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
13. นางสาววนัเพญ็ จ าค า 
อาย ุ52 ปี 
ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 43/2019) 
  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 67/2015) 
 หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP 13/2015) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร COSO ERM 2017 ปี 2563 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงในภาวะ COVID-19 ปี 2563 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
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 Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2560) 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2563  ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั  
รักษาการผูจ้ดัการส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์  
และท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2562  รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั 
  และท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2561  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส  ส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์
ส านกังานเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2556 – 2561  ผูจ้ดัการส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์ 
ส านกังานเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
14. นางสาว กมลกาญจน์ หินวมิาน   
อาย ุ49 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2563 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Anti Corruption : The Practical Guide  
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 Analytical Thinking in the Internal Audit Process สภาวชิาชีพบญัชี 
 Risk Based Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 Fraud Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 COSO กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด สภาวชิาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561-2562  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษทั ราช  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



                                  เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ  (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หนา้ 280 

 

 2555-2561  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั ราช  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



                                             เอกสารแนบ 

 
                                 หนา้ 281 

 

 

 



                                             เอกสารแนบ 

 
                                 หนา้ 282 

 

 



                                             เอกสารแนบ 

 
                                 หนา้ 283 

 



                                             เอกสารแนบ 

 
                                 หนา้ 284 

 

 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 285 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการ  
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  
1.  นายกจิจา ศรีพฑัฒางกรุะ 
อาย ุ60 ปี 

ประธานกรรมการ 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 30 มีนาคม 2562 - ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ) ทางตรง: 0.0004 ทางออ้ม: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017) 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตร Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบนัพระปกเกลา้    
 หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561 - 2563 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd. 
 2562  ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรีพลงังาน จ ากดั 

กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั หินกองเพาเวอร์ จ ากดั 

 2561 - 2562 กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 
 2558 - 2560 รองผูว้า่การนโยบายและแผน กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั: ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 286 

 

2. นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร 
อาย ุ60 ปี 
กรรมการ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท: 22 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบนั 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ) : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Ph.D. Program in Psychology, Sardar Patel University สาธารณรัฐอินเดีย 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 292/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การอบรม /สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตรวฒิุบตัร การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator) 
รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตรวทิยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หลกัสูตรการพฒันากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเสริมสร้างสงัคมสนัติสุข สถาบนัพระปกเกลา้ 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2561  ผูช่้วยผูว้า่การพฒันาองคก์าร กฟผ. 
 2560  ผูช่้วยผูว้า่การทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั :  

 2562-ปัจจุบนั รองผูว้า่การบริหาร กฟผ.  
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ : ไม่มี 
 
3. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน 
อาย ุ57 ปี 
กรรมการ 
วนัท่ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง : 22 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบนั 
สดัส่วนการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ)  : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (Energy Technology) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 287 

 

การอบรม /สัมมนาทีส่ าคญั 
 หลกัสูตรนกับริหารยทุธศาสตร์ มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั  
 หลกัสูตร EGAT Director Development Program (EDDP)  
 หลกัสูตร นกับริหารดา้นพลงังานระดบักลาง กระทรวงพลงังาน  
 หลกัสูตร EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)  
 หลกัสูตร EGAT New Leader Development Program (ENLP)  
 หลกัสูตร EGAT Enhancing Program (EEP)  
 หลกัสูตร EGAT Assistant Director Development Program (EADP)  
 หลกัสูตร EGAT Leadership Development Program (ELDP)  

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2561 ผูช่้วยผูว้า่การยทุธศาสตร์องคก์าร กฟผ. 
 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ กฟผ. 
 2558        ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ กฟผ. 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:  
 2563-ปัจจุบนั         คณะกรรมการบริหาร บริษทั EGAT DIAMOND SERVICE CO., LTD. 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 
 2563-ปัจจุบนั รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟ้าและพลงังานหมุนเวยีน กฟผ.  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ : ไม่มี 
 
4. นายนิมติร เลก็เจริญสุข 
อาย ุ59 ปี 
กรรมการ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง : 27 มีนาคม 2563 - ปัจจุบนั 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ)  : 0.0007 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP 168/2020) 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 15/2019)  

การอบรม /สัมมนาทีส่ าคญั 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Senior Executive Program (SEP21) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรพฒันานกับริหาร รุ่นท่ี 15 ปี 2561 มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 288 

 

 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ 
   บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2560 – 2562 กรรมการ บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากดั 
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ ากดั 

   บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ ากดั 
บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ ากดั และ 
บริษทั สงขลาไบโอฟเูอล จ ากดั 

 2559 - 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

 2558 - 2560 กรรมการ บริษทั ราชบุรีเวอลด ์โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 2557 - 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ท าหนา้ท่ีรองกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:  
 2563-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297  

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ : ไม่มี 
 
5. นายธนะ บุญญสิริกลู 
อาย ุ52 ปี 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง : 9 มกราคม 2563 - ปัจจุบนั 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ)  : 0.0006 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การพฒันาแหล่งน ้ า) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมแหล่งน ้ า) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมชลประทาน) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม /สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Mergers & Acquisitions, Baker & Mckenzie 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล ส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกลา้ 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 289 

 

 หลกัสูตร Financial Thinking for Non-Financial Managers สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2562  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจใหม่ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2561-2562 กรรมการ PT Bajradaya Sentranusa 
 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจไฟฟ้า บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจไฟฟ้า บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                                                                     

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจต่างประเทศ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2560-2562 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั บริษทั พไูฟ มายน่ิง จ ากดั  

และบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 
 2559-2562 กรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty 
 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)              

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)              

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั :  

 2563-ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ 
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั   
 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ : ไม่มี 
 

ผู้บริหาร  

บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  
1. นายธนะ บุญญสิริกลู 
อาย ุ52 ปี 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง : 9 มกราคม 2563 - ปัจจุบนั 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ)  : 0.0006 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การพฒันาแหล่งน ้ า) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมแหล่งน ้ า) สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมชลประทาน) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 290 

 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม /สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร Mergers & Acquisitions, Baker & Mckenzie 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล ส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตร Financial Thinking for Non-Financial Managers สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2562  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจใหม่ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 2561-2562 กรรมการ PT Bajradaya Sentranusa 
 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจไฟฟ้า บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจไฟฟ้า บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                                                                     

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจต่างประเทศ บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2560-2562 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ ากดั บริษทั พไูฟ มายน่ิง จ ากดั  

และบริษทั อีแกท ไดมอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 
 2559-2562 กรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty 
 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)              

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจ 2 บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)              

ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั :  

 2563-ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์ 
บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั   
 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 

คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ : ไม่มี 

 
2.   นายเขมชาต ิสถิตถ์ตนัตเิวช 
อาย ุ50 ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์               

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 มกราคม 2561- ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ)  :  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 ศิลปศาตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 
 นิเทศศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัครู พระนครศรีอยธุยา 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 291 

 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 หลกัสูตร Executive Communication Program (EXCOMM - PR Thailand 6) 
 หลกัสูตร Performance Coaching Program 
 หลกัสูตร Negotiate Like Pro รุ่น 1 
 หลกัสูตร Executive Development Workshop รุ่น 1 
 หลกัสูตร Coaching and Feedback for People Development Workshop 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2557 - 2560 ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนชุมชนสมัพนัธ์ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
3.นางพชัราภรณ์  มาลวีรรณ 

อาย ุ52 ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและการเงิน                  

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง : 1 มกราคม 2562-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ) : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท  การจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 การจดัท าแผนพฒันารายบุคคล IDP Individual Development Plan 
              สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

 THAILAND HR DAY 2019 
สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

 Individual Development Plan IDP Workshop ส าหรับผูบ้ริหาร 
              บริษทั เฮยก์รุ๊ป จ ากดั 

 Business Continuity Management System BCM 
             Coaching and Feedback for People Development Workshop 
           Coach for Goal 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 292 

 

 Executive Development Workshop  
             บริษทั Hay Group Limited 

 Leadership Communication   
 3S Manager Lego Learning Game              
 Mergers & Acquisitions & Joint Venture 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2560  ผูอ้  านวยการ รักษาการผูจ้ดัการส่วนบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2557  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส ส่วนบญัชี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

4.   นางสาวทศัน์วรรณ ณ บางช้าง 

อาย ุ43  ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคุมการผลิต 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง : 1 กรกฎาคม 2563-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ) :  0.0001 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 Maintenance Analytics 
 Roles of managers and human resource management 
 Enhancing Leadership Presence : ELP 
  หลกัสูตร เทคนิคการออกแบบและใชต้วัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) อยา่งถูกตอ้งตรงประเดน็และเช่ือมโยงกบั        

กลยทุธ์องคก์ร 
 หลกัสูตร Performance Coaching Program 
 หลกัสูตร พดูองักฤษค าต่อค าเพ่ือการท างาน ระดบั 2 
 หลกัสูตร สมัมนาดา้นการควบคุมระบบไฟฟ้า ระหวา่ง EGAT กบั IPP-SPP 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 



                เอกสารแนบ 

 
หมายเหตุ (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (2) บริษทัยอ่ย (3) บริษทัร่วม/การร่วมคา้ (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 

กฟผ. ยอ่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   หนา้ 293 

 

 2561 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2561 ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิตและบ ารุงรักษา บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 

5.    นายธนบด ี ประทุมรัตน์ 

อาย ุ45  ปี  

ผูอ้  านวยการฝ่าย ท าหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ราชโคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง : 1 กรกฏาคม 2561-ปัจจุบนั 

สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ) :  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: ไม่มี 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั  

 Roles of managers and human resource management 
 Certificate, Safety Officer at Management level 
 หลกัสูตร Performance Coaching Program 
 หลกัสูตร การเสริมสร้างพลงัความเป็นผูน้ า รุ่น 4 
 หลกัสูตร Negotiate Like Pro รุ่นท่ี 1 
 หลกัสูตร Executive Development Workshop รุ่น1 
 หลกัสูตร Coaching and Feedback for People Development Workshop 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 
 2561 ผูอ้  านวยการฝ่ายควบคุมการผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 
 2560 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 294-297 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 294 

 

 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 295 

 

 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 296 

 

 



                      เอกสารแนบ 

 
                                หนา้ 297 

 

 



       เอกสารแนบ 

 
                  หนา้ 298 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

(Compliance)  

1. นางสาว กมลกาญจน์ หินวมิาน   
อาย ุ49 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2563 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Anti Corruption : The Practical Guide  
การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 Analytical Thinking in the Internal Audit Process สภาวชิาชีพบญัชี 
 Risk Based Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 Fraud Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 COSO กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด สภาวชิาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2561-2562  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษทั ราช  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2555-2561  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั ราช  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



       เอกสารแนบ 

 
                  หนา้ 299 

 

2. นางสาววนัเพญ็ จ าค า  
อาย ุ52 ปี 
ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
วนัทีเ่ร่ิมด ารงต าแหน่ง: 1 มกราคม 2562 
สัดส่วนการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั ทางตรง: ไม่มี ทางออ้ม: ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT 43/2019) 
  หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 67/2015) 
 หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP 13/2015) 

การอบรม/สัมมนาทีส่ าคญั 

 หลกัสูตร COSO ERM 2017 ปี 2563 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงในภาวะ COVID-19 ปี 2563 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2560) 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 5 ปี (ปี 2559-2563) 

 2563  ผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั  
รักษาการผูจ้ดัการส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์  
และท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2562  รักษาการผูอ้  านวยการส านกังานเลขานุการบริษทั 
  และท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2561  ผูจ้ดัการส่วนอาวโุส  ส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์
ส านกังานเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2556 – 2561  ผูจ้ดัการส่วนก ากบัการปฏิบติังานและหลกัทรัพย ์ 
ส านกังานเลขานุการบริษทั บริษทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในปัจจุบนั:ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบนั 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารในกลุ่มบริษทัตามท่ีแสดงในหนา้ 281-284 
คุณสมบัตต้ิองห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/การกระท าความผดิ:ไม่มี 

 
 



       เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 4 เกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 


