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โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น 

 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง 

 บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จ�ากัด

โรงไฟฟ้า Independent Power Supply 

 บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

โรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน่

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

 ราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย)

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

 เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง

โรงไฟฟ้า อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ย่ี

พลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์  โคราช 3

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์  โคราช 4

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์  โคราช 7

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2

โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
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ชื่อเต็ม ชื่อย่อ

โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด ใน สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau

 PT Medco Ratch Power Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II 

 Guangxi Fangchenggang Nuclear Power (II) Company Limited 

 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โรงไฟฟ้าพลังน�้าเซเปียน-เซน�้าน้อย 

 บริษัท เซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด ใน สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังน�้า-น�้างึม 2 บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด ใน สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังน�้าอาซาฮาน-1

 Fareast Renewable Development Pte. Limited ในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

 ในเครือรัฐออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II

โรงไฟฟ้าพลังน�้า เซเปียน-เซน�้าน้อย

โรงไฟฟ้าพลังน�้า-น�้างึม 2

โรงไฟฟ้าพลังน�้า อาซาฮาน-1

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong

โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัท

โครงการน�้าประปาแสนดิน Asia Water Company Limited ใน สปป.ลาว

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) 

 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง) 

 บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด

โครงการ Internet of Things บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จ�ากัด

โครงการโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด

โครงการน�้าประปาแสนดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

โครงการ Internet of Things

โครงการโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง

หน่วยงานอ่ืนๆ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ก.ล.ต. 

ตลท.

TSD

IOD

กฟน.

กฟผ.

กฟภ.

รฟม.

ศัพท์เทคนิค

บริษัทท่ีมีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก

บริษัทจดทะเบียน

PDP

IPP

SPP

VSPP
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01.	 นายบุญญนิตย์	วงศ์รักมิตร
 ประธานกรรมการ	(กรรมการผู้แทน	กฟผ.)			
	 ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน		

02.		นายสมัคร	เชาวภานันท์
 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

03.	 นายชาติชาย	โรจนรัตนางกูร
 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการธรรมาภิบาล
	 และความรับผิดชอบต่อสังคม

04.	 นายอภิชาติ	ชินวรรโณ
 กรรมการอิสระ
	 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
	 และกำาหนดค่าตอบแทน
	 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
	 และความรับผิดชอบต่อสังคม

05.	 นายสุธน	บุญประสงค์
 กรรมการ	(กรรมการผู้แทน	กฟผ.)
	 กรรมการกลั่นกรองการลงทุน	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง																															
 

06.	 นายบุญส่ง	เกิดกลาง
 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

06 0304 01 05 02
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07.	 นายสมบูรณ์	หน่อแก้ว
 กรรมการอิสระ
	 กรรมการตรวจสอบ

08.	 นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน
 กรรมการอิสระ
	 กรรมการทรัพยากรบุคคล
	 และกำาหนดค่าตอบแทน

09.		นางสาวนันธิกา	ทังสุพานิช
 กรรมการ	(กรรมการผู้แทน	กฟผ.)
	 กรรมการทรัพยากรบุคคล
	 และกำาหนดค่าตอบแทน																																											
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.	 นายณัฐวุฒิ	แจ่มแจ้ง
 กรรมการ	(กรรมการผู้แทน	กฟผ.)
	 กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

11.	 นางสาวนิรมาณ	ไหลสาธิต
 กรรมการ	(กรรมการผู้แทน	กฟผ.)
	 กรรมการกลั่นกรองการลงทุน	

12.	 นายกิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ
 กรรมการ	(กรรมการผู้แทน	กฟผ.	
	 และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
	 เลขานุการคณะกรรมการ

0807 1109 10 12
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01.	 นายกิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

07.	 นางบุญทิวา	ด่านศมสถิต
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 บริหารองค์กร

02.		นายพีระวัฒน์	พุ่มทอง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

03.	 นายสาครินทร์	ตังคะวชิรานนท์
	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

04.	 นายบุญชัย	จรัญวรพรรณ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ

05.	 นายนิมิตร	เล็กเจริญสุข
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 บริหารสินทรัพย์

06.		นางวดีรัตน์	เจริญคุปต์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
	 (ผู้รับผิดชอบสูงสุด
	 ในสายงานบัญชีและการเงิน)

คณะผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท
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08.		นางสุพัตรา	ทองกาญจน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

09.		นางสาวสุวรรณี	ศิริสัจจวัฒน์
 ผู้อำานวยการฝ่ายประมวลบัญชี	
	 (ผู้รับผิดชอบโดยตรง
	 ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี)		

10.	 นางสาวภวิกา	สมานรัตน์
 ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผน
	 และบริหารการเงิน

11.	 นางสาวพุทธชาด	สมิตเมฆ
 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารภาษี
	 และบัญชีแยกประเภท

13.		นางสาววันเพ็ญ	จำาคำา
 ผู้อำานวยการสำานักงานเลขานุการบริษัท
	 และเลขานุการบริษัท

12.	 นางสาวฐิติพร	คมศาสตรา
 ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับและวิเคราะห์บัญชี

14.	 นางสาวกมลกาญจน์	หินวิมาน
 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
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การคำานึงถึงประโยชน์ของสังคม
และประเทศชาติโดยภาพรวม 

จะสามารถนำาพาบริษัทให้ก้าวเดิน
และเติบโตตามวิสัยทัศน์

ไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาด้านพลังงาน 
และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ

(นายบุญญนิตย์	วงศ์รักมิตร)
ประธานกรรมการ
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
 

 ปี 2563 นับเป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญความท้าทาย 

หลายด้านท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบท้ังด้าน

ความปลอดภัยต ่อสุขอนามัย และเศรษฐกิจไปทั่วโลก  

ซึ่งถือเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรค 

ต่อการเดินทางติดต่อธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากท่ีบริษัท 

ต ้องเผชิญกับแนวโน ้มของผลประกอบการที่ เริ่มลดลง 

อย่างมนัียส�าคญัในระยะเวลา 5 ปี นับจากนี ้เนือ่งจากการทยอย 

หมดอายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบรุ ีอย่างไรก็ตาม  

บริษัทได้พยายามเร ่งพิจารณาแนวทางขยายการลงทุน 

ในโครงการท่ีสามารถรับรู ้รายได้ทันทีทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศให้มากย่ิงขึ้น ควบคู่ไปกับความพยายามปรับเพ่ิม 

แนวทางการบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจภายใต้

แผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท

ให้สอดรับกับสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยไม่ท�าให้ธุรกิจ

เกิดการหยุดชะงัก และลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด เพ่ือท่ีจะ 

เพ่ิมพูน และชดเชยรายได้และผลตอบแทนส่วนที่ขาดหาย

ไปจากการทยอยหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้มากท่ีสุด 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัท จึงใช้ 

ความพยายามอย ่างแรงกล ้าในการผนึกก�าลังผลักดัน 

การด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพและ

ก�าลังความสามารถในการสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนา 

และก้าวเดินไปให้ถึงเป้าหมาย “เป็นบริษัทชั้นน�าด้านพลังงาน  

และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ ให ้ความส�าคัญกับ 

การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ภายใต้กลยุทธ์

การด�าเนินธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อกิจการ โดยมุ่งเน้น 

การพัฒนาและแสวงหาพันธมิตร เพ่ือขยายการลงทุนทั้งด้าน 

พลงังาน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจเก่ียวเนือ่งอืน่ๆ  

ทีห่ลากหลาย ควบคูไ่ปกับการบรหิารสนิทรพัย์ท่ีมอียู่ให้สามารถ

สร้างรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการก�ากับดูแลงาน 

ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างให้บรรลุผลส�าเร็จในทุกมิติท้ังด้านเวลา  

คุณภาพ และต้นทุนโครงการท่ีคุ ้มค่า เพ่ือสร้างการเติบโต  

และผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม 

และย่ังยืน โดยยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับสังคม 

และชุมชนในลักษณะเพ่ือนบ้านที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน 

ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน กฎหมาย และกฎระเบียบ 

ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในทุกรูปแบบ พร้อมกับเร ่งสร ้างความเข้มแข็งและเพ่ิม 

ขีดความสามารถสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู ่ตลอดเวลา บริษัทจึงม ี

ความเชื่อมั่นอย่างย่ิงว่า จะเป็นรากฐานและพลังที่แข็งแกร่ง 

ท่ีจะช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง 

มากย่ิงข้ึน และพร้อมท่ีจะเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเท่าทัน 

ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้สภาวะวิกฤตต่างๆ  

ที่ก�าลังเผชิญอยู่ในขณะน้ี ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ความผนัผวนด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และ 

ภัยคุกคามจากไซเบอร์ท่ีมาพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเรว็ สิง่ส�าคญัท่ีบรษิทัต้องค�านงึถึง ตระหนัก ให้ความส�าคญั  

และมีความรับผิดชอบอยู ่เสมอในการประกอบธุรกิจคือ 

ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยภาพรวม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับความปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ และการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามกติกาสากลให้มากย่ิงขึ้น  

 บริษัทเร่งเดินหน้าแสวงหาธุรกิจต่างๆ ตามกลยุทธ ์

ของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีเป ็นธุรกิจหลัก

ของบริษัท ป ัจจุบันมีก�าลังการผลิตท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,174.00 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  

โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชงิพาณิชย์แล้ว 6,599.89 เมกะวัตต์ และ 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอกี 1,574.11 เมกะวตัต์  

ซึ่งในจ�านวนน้ี เป็นก�าลังการผลิตท่ีเข้าลงทุนและเดินเครื่อง

เชิงพาณิชย์เพ่ิมเติมในปี 2563 จ�านวน 160.70 เมกะวัตต์  

จากการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long  

ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการถือหุ้นทางอ้อม

ผ่าน An Bihn Energy and Infrastructure Fund กองทุน

เวียดนามที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้าง 

พ้ืนฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจากโครงการ 

โรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัด

11รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



ปทมุธาน ีทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็และเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์เพ่ิมเตมิ 

นอกจากนี้  ยังมีการเข้าลงทุนพัฒนาโครงการท่ีจะทยอย

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2564 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า 

พลังงานลม Yandin และ Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย  

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี  

และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh Phong ในสาธารณรฐั 

สงัคมนิยมเวยีดนาม ปี 2565 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า 

รายเล็กเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จังหวัดระยอง

โครงการโรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น 

(ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน   

ปี 2566 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย่ี  

จังหวัดนครราชสีมา และปี 2567 และปี 2568 ได้แก่ โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี  

 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีพลิกผันอย่างรวดเร็ว 

ทัง้ด้านเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และความคาดหวังทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และ New Normal บริษัทจึงได้ 

ขยายโอกาสในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากิจการจากธุรกิจ 

ผลติไฟฟ้า ไปสูก่ารลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ธุรกิจ 

เก่ียวเน่ือง และธุรกิจอื่นๆ มากย่ิงขึ้น โดยปัจจุบันมีการลงทุน 

ที่เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว ได้แก่ โครงข่าย 

สายใยแก้วน�าแสง และโครงการท่ีมกี�าหนดให้บรกิารเชงิพาณิชย์ 

และเริ่มรับรู ้รายได้ ในปี 2564 ได้แก่ การเข้าลงทุนในธุรกิจ 

ให้บริการเชื้อเพลิงการบิน โดยการเข้าซื้อหุ ้นสามัญบริษัท  

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“BAFS”)  

จากบรษิทั การบนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 15.53  

ของจ�านวนหุน้ท่ีจ�าหน่ายและเรยีกช�าระแล้วทัง้หมดของ BAFS  

ส่งผลให้บริษัทเป็นผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว  

และโครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย 

และปี 2565 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย- 

มีนบุรี) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง) 

และโครงการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 

(Wood Pellet) ใน สปป.ลาว เป็นต้น

 นอกจากน้ี บริษัทยังมีโครงการต่างๆ ที่อยู ่ระหว่าง 

การพิจารณาเข้าลงทุนเพ่ิมเติมอีกหลายโครงการ ท้ังโครงการ 

ในธุรกิจผลติไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ธุรกิจเก่ียวเนือ่ง  

และธุรกิจอื่นๆ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามทิศทาง 

กลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป อาทิ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจิ 1 โครงการโรงไฟฟ้า 

พลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการด�าเนนิงาน 

และบ�ารุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6  

สายบางปะอิน-นครราชสีมา และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-

กาญจนบุรี เป็นต้น

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานทางการเงินปี 2563 บริษัท 

มีก�าไรอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ โดยบริษัท และบริษัทย่อย  

มีรายได้รวมทั้งสิ้น 39,521.99 ล้านบาท และมีก�าไรส�าหรับป ี

เป็นจ�านวน 6,286.68 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีท่ีผ่านมา คิดเป็น 

ร ้อยละ 5.42 ส่วนสถานะทางการเงินของบริษัทยังคงม ี

ความแขง็แกร่ง ดงัจะเหน็ได้จากการได้รบัการประกาศคงอนัดบั

เครดิตความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัท่ีระดับ AAA, Baa1 และ BBB+  

โดย TRIS Rating, Moody’s Investors Service และ S&P  

Global Ratings ตามล�าดับ โดยท่ี TRIS Rating และ Moody’s 

Investors Service แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”  

ส่วน S&P Global Ratings แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative”  

เ น่ืองจากการคาดการณ์จะมีการลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นในอีก  

3-5 ปีข้างหน้า จงึอาจท�าให้อตัราส่วนหน้ีสนิทางการเงนิเพ่ิมขึน้ 

มาอยู่ที่ประมาณ 3.1-3.5 เท่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเพ่ิม

จากที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ประมาณ 2.5-2.7 เท่า นอกจากนี้  

บริษัทยังได้รับรางวัล “Deal of the Year” และรางวัล  

“Environmental, Social and Governance Bond  (ESG Bond)  

ภาคเอกชน” จากงาน Best Bond Award 2020 รวมทั้ง ได้รับ

รางวัล “Best Local Currency Green Bond” ระดับภูมิภาค 

จากการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ครั้งแรกของบริษัท จากงาน The Asset Triple A Sustainable  

Capital Markets Regional Awards 2020 อีกด้วย
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 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทมีการทบทวนและ 

พัฒนาการบริหารจัดการด ้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพ่ือยกระดับสู ่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยในทุก

กระบวนการของการท�างานได้ค�านึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่ 

กิจการอย่างยั่งยืน ก�ากับดูแลให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริตและคอร์รัปชั่น 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติ

ต่อผู ้มีส ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม รวมท้ัง ปลูกจิตส�านึก 

ให้บุคลากรยึดมั่นเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเน่ืองเสมอมา  

จนเป็นท่ีประจักษ์จากการได้รับการประกาศเกียรติคุณ

และรางวัลต ่างๆ ด ้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ได ้แก ่  

การประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน

ในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

ติดต่อกัน 6 ปี การประเมินผลจากการส�ารวจการก�ากับดูแล 

กิจการบริษัทจดทะเบียนที่ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 13 ปี 

การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  

ด้วยคะแนนเตม็ร้อยละ 100 อย่างต่อเนือ่ง รางวัล Best Innovative  

Company Awards รางวัล Sustainability Disclosure 

Award 2020 และได้รับการคัดเลือกและประกาศให้อยู่ใน 

“รายชื่อหุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 

(“THSI”) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากงาน SET Awards 2020 

นอกจากนี้ อาคาร RATCH GROUP ยังได้รับรางวัล ASEAN 

Building Fire Safety Awards 2020 จากวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ ์

วิศวกรอาเซียน

 การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหน่ึงปัจจัย 

ที่บริษัทให้ความส�าคัญ และมุ่งมั่นด�าเนินการอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ ผ่านโครงการและกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชี วิตและการมีส ่วนร ่วมในการแก้หรือ 

บรรเทาปัญหา และส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในมิติต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการ

พลังงานชุมชน โครงการสนองพระราชด�าริ อพ.สธ. โครงการ 

@CareLine เครือข่ายปันสุข กิจกรรมพนักงานจิตอาสา 

และโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพในสปป.ลาว  

เป็นต้น โครงการเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงาน การใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชน เพ่ือรักษา 

แหล ่ง กักเ ก็บก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ทางธรรมชาติ  

และลดภาวะโลกร ้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคน 

ในสังคม และการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพแก่เด็กและเยาวชน และสังคมผู้สูงอายุ รวมถึง  

การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกการแบ่งปัน และการท�างาน 

เพ่ือสาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี

ของประเทศ และเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน และภาพลักษณ์

ที่ดีของบริษัท 

 ในนามของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที่ได้ให้การสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ และความไว้วางใจ 

ในการขับเคล่ือนการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา  

บริษัทเชื่อมั่นอย่างย่ิงว ่า การด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 

การบริหารจัดการและทิศทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 

อย่างรอบคอบ โดยการดูแลความสมดุลในทุกมิติ ท้ังมิติ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย

ด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน การคุกคาม

จากไซเบอร์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการค�านึงถึง 

ประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยภาพรวม จะสามารถ

น�าพาบริษัทให้ก้าวเดินและเติบโตตามวิสัยทัศน์ไปสู่การเป็น

บริษัทชั้นน�าด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

ทีมุ่ง่เน้นการสร้างมลูค่าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ได้อย่างมัน่คง 

และย่ังยืนตลอดไป

13รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร  
ต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายบุญส่ง เกิดกลาง และ (3) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งกรรมการท้ัง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีนางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน  
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการ   

 กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบบริษัท  
ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2562 และระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุภายใต้ก�าหนดตารางการประชมุล่วงหน้ารวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยมกีรรมการ
ตรวจสอบเข้าประชุมครบจ�านวนทุกคร้ัง และมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน และ 
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตาราง 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริหาร
ของบริษัท บริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เป็นวาระประจ�า

 ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินกิจกรรมท่ีส�าคัญ สรุปได้ดังน้ี
 
 • สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปีของบริษัท  
  และบริษัทย่อย ว่าได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ รายการ 
  พิเศษ และได้รบัค�าชีแ้จงจากผูส้อบบญัช ีฝ่ายบรหิาร จนมัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
  และมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนท่ีจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 •  สอบทาน และประเมนิ ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน รวมถึง  การควบคมุภายใน ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมาย 
  ตามท่ีก�าหนดไว้  โดยพบว่ากรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ปฏิบตัติามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั และ 
  ได้น�านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
  ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

(นายชาติชาย	โรจนรัตนางกูร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 •  สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
  กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีกฎระเบยีบ นโยบายบรษิทั และครอบคลมุถึงนโยบาย 
  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 •  สอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการ 
  ก�ากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องก�าหนด โดยรายการท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจม ี
  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อนท่ีจะน�าเสนอ 
  คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ ข้างต้น  
  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบทุกไตรมาส

 •  ก�ากับดแูลระบบบญัช ีและรายงานทางการเงนิ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ มกีารก�าหนดระบบการควบคุมภายใน 
  อย่างเหมาะสม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น รวมทั้ง มีการน�าไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
  และมีประสิทธิภาพ 

 •  สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทาง 
  การบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การบริหาร 
  ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทิศทางควบคู่กับการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา 
  เป้าหมายของบริษัท (Key Corporate Performance Appraisal) ควบคู่กับการประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร 
  ทั้งในแง่ของเป้าหมายด้านก�าลังการผลิต เป้าหมายด้านธุรกิจใหม่ เป้าหมายด้านผลการด�าเนินงาน เป้าหมาย 
  ด้านการเงิน และเป้าหมายด้านความย่ังยืน เป็นต้น

 •  ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว รับทราบรายงาน 
  ผลการตรวจสอบ และให้ความเห็นในเร่ืองการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอท่ีจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะ 
  เกิดขึ้นได้ รวมทั้ง  เสนอแนะแนวทางการด�าเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข พิจารณาความเหมาะสม 
  ของงบประมาณ จ�านวนบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และเสนอแนะให้มีการพัฒนา 
  คุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยน�าผลการประเมินงานตรวจสอบภายใน (Quality  
  Assurance Review) จากท่ีปรึกษาภายนอกมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานการตรวจสอบภายในให้มี 
  ประสทิธิภาพและมปีระสทิธิผล เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตังิานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบตัสิากลท่ีดี
 
 โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ได้จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลเพียงพอ มกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ีโดยชดัเจน ไม่พบจดุอ่อน หรอืข้อบกพร่องของระบบ
การควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ รวมทั้ง ไม่พบข้อสังเกตหรือประเด็นท่ีอาจเก่ียวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท  และบริษัทย่อย รวมถึง  รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญช ี
ของบริษัท ทั้งน้ี  ความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาต่อไป

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565) หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขท่ี 8829) หรือนางสาวดุษณีย์ ย้ิมสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัต ิ
เป็นท่ียอมรับและได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 
ในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3.93 ล้านบาท (ไม่รวม Out of Pocket ตามจ�านวนเงินท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 0.17 ล้านบาท) 
โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัท คิดเป็นเงิน 1.90 ล้านบาท (ไม่รวม Out of Pocket ตามจ�านวนเงินท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 0.05 ล้านบาท) ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน�าเสนอขออนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

15รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน

(นายอภิชาติ		ชินวรรโณ)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นประธานกรรมการ  
นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ในปี 2563  
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ท่ีพ้นจากต�าแหน่งเน่ืองจากครบวาระและลาออกจาก 
การเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล และก�าหนดค่าตอบแทน  
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (แทนนายรัตนชัย นามวงศ์ ท่ีครบวาระต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563) และนางสาวนันธิกา  
ทังสุพานิช ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 (แทนนายชวน  
ศิรินันท์พร ท่ีลาออกตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563)

 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 11 ครั้ง ในปี 2563 โดยกรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่ง
ได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกคร้ัง กรรมการทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ 
ในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นส�าคัญ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพิจารณา 
เรื่องต่างๆ และน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปดังน้ี 

 1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง 
  และการเสนอชื่อผู้แทนไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  
  ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพ่ือท�าหน้าท่ีแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งเน่ืองจากครบวาระและลาออก  
รวมถึง  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และระเบียบบริษัท รวมถึง  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว ยังได้พิจารณาความรู ้ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง และ 
เป็นประโยชน์ในการท�าหน้าท่ีกรรมการตาม “Board Skills Matrix” หรือองค์ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับการสรรหาและคัดเลือก 
กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว อันประกอบด้วย ประสบการณ์ในธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรม คุณวุฒิ ทักษะ และ/หรือ
ประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง ได้ก�าหนดให้มีกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน และ/หรือ
ธุรกิจสาธารณูปโภค อย่างน้อย 3 คน และกรรมการท่ีมีคุณวุฒิ ทักษะ และ/หรือประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน และ
ด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ 1 คน

  เพ่ือสร้างการเติบโตตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และธุรกิจอื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และมีความจ�าเป็นต้องมีกลไกในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการ ได้ติดตามก�ากับดูแลกิจการผ่านผู้แทนของบริษัทที่ไปท�าหน้าท่ีกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณา 
ร่วมกับฝ่ายบริหารเพ่ือเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะความช�านาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ในการบริหารจัดการแต่ละสินทรัพย์ของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ เพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและเสนอชื่อไปท�าหน้าท่ีกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ท้ังท่ีอยู่ในประเทศ 
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และต่างประเทศ ท้ังน้ี นอกเหนือจากประโยชน์ในการก�ากับดูแลกิจการและสินทรัพย์แล้ว การมอบหมายภารกิจและ 
ความรับผิดชอบดังกล่าวยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรของบริษัท อีกทั้ง ยังเป็น 
เส้นทางการเติบโตอันเป็นส่วนหน่ึงของระบบการสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทด้วย

  ในการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการบริหาร 
กลยุทธ์ขององค์กร การถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานขององค์กรตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายและขับเคลื่อนความส�าเร็จ ท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาเสริมสร้าง 
ศักยภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมตามแผนการสืบทอดต�าแหน่ง  โดยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และมอบหมายภารกิจทดแทน 
ผู้ท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งโดยเฉพาะการเกษียณอายุ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาร่วมกับ 
ฝ่ายบริหารในเรื่องดังกล่าว โดยมีปัจจัยการพิจารณานอกเหนือจากคุณสมบัติเบื้องต้น อันได้แก่ อายุ อายุงาน การศึกษาและ 
ฝึกอบรมแล้ว ยังได้พิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย อาทิ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ความรอบรู้ในงานและความเข้าใจ 
ในธุรกิจ ความเป็นผู ้น�า บุคลิกภาพ ความกระตือรือร้น การสร้างความสัมพันธ์ และการท�างานเป็นทีม เป็นต้น  

 2.  การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
  
  คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติค่าตอบแทน 
กรรมการต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท เป็นประจ�าทุกปี โดยการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งเรื่องประเภท  
อัตรา และหลักเกณฑ์ ได้ค�านึงถึงผลประกอบการและผลการด�าเนินงาน ระดับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และมีการ 
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม/ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันด้วย รวมท้ัง มีข้อพิจารณาในการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือดึงดูดและรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถเหมาะสม และมีศักยภาพในขับเคลื่อนความส�าเร็จ 
ของเป้าหมายของกิจการ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท และผู้ถือหุ ้น 
 
  ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารและพนักงานน้ัน ได้พิจารณาน�าเสนอการขึ้นค่าจ้างและการจ่ายโบนัส 
ประจ�าปี โดยยึดหลักการจ่ายตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงาน 
และองค์กรตามล�าดับ อีกท้ัง  ได้ค�านึงถึงสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ัง  เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ 
ของอุตสาหกรรม/ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน เพ่ือรักษาและดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพเป็นท่ีต้องการในการขับเคลื่อน 
การเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปีละครั้ง
ในช่วงเดือนธันวาคม โดยเป็นการประเมินผลท้ังรายคณะ และรายบุคคล ในมิติต่างๆ อาทิ ความพร้อมของคณะกรรมการ 
การประชุมของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น 
  
  ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นั้น ก�าหนดให้มีการประเมินผล 
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยกรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตามแบบและเกณฑ์การประเมินท่ีก�าหนดไว ้
ล่วงหน้า แบ่งเกณฑ์ประเมินผลออกเป็น 2 ด้าน คือ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัท  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ก�าหนดน�้าหนักเท่ากับร้อยละ 70) และการประเมินสมรรถนะความสามารถ 
(ก�าหนดน�้าหนักเท่ากับร้อยละ 30) 
 
  คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือรบัทราบผลการประเมนิ 
การปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย และผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการเสริมสร้างคณะกรรมการ 
และผู ้บริหารที่มีประสิทธิผลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้ง เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารด้วย

  โดยสรปุคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบบรษิทั  
ว่าด้วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่า 
มีคณะผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นท่ีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างย่ังยืน
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(นายชวน		ศิรินันท์พร)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้จัดการประชุมรวม 3 ครั้ง เพ่ือพิจารณาและ 
ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดในระเบียบบริษัท  ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยมีการติดตามก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องในด้านธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เร่ิมตั้งแต่การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และแผนงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นประจ�าทุกปี รวมท้ัง ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนงานดังกล่าว เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

 ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งบริษัทแต่งต้ังขึ้นจากผู้บริหารของทุกสายงาน  
ได้ด�าเนินการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบุคลากรมีการด�าเนินงานและการปฏิบัติท่ีสอดคล้องตามนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการท่ีดีท่ีได้มีการปรับปรุงในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
และพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากลมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ ท้ังในส่วนของ 
การให้ความรู ้ความเข้าใจ การสื่อสารและสร้างความตระหนักในความส�าคัญของธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชั่น ผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ได้แก่ การปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning)  
จดหมายข่าวอเิลก็ทรอนกิส์ แผ่นป้ายรณรงค์ นทิรรศการ และการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง ได้แจ้งผู้แทนของบรษิทัท่ีได้รบัมอบหมาย 
ให้เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ทราบ เพ่ือให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย

 ท้ังน้ี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ศึกษาประเด็นและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ
ประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และน�ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัท โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ ดังนี้

 1.  การส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งฝ่ายบริหารได้น�าไป 
พิจารณาและก�าหนดให้มีการอบรมเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมแก่พนักงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ใน ‘นโยบายการพัฒนาความย่ังยืนองค์กร’ ท�าให้เกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึนในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นข้อก�าหนดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ิมเติม 
จากข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องในจรรยาบรรณบริษัท ค�าสั่ง และประกาศนโยบายต่างๆ 
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 2. การเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถเลิกจ้างผู้สอบบัญชีได้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 
ได้ให้ความเห็นชอบและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบบริษัท  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมท่ีได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เพียงการพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทเท่าน้ัน

 3.  การเพ่ิมช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน จากท่ีได้ก�าหนดไว้เดิม โดยประกอบด้วย  
(1) ประธานกรรมการ หรือกรรมการ (2) กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ (3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (4) ผู้อ�านวยการฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน และ (5) ผู ้บังคับบัญชา ท�าให้ทั้งบุคคลภายนอกและบุคลากรภายใน สามารถเข้าถึงช่องทางได้สะดวก 
โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของบริษัท

 นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการเชิงป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีการติดตามการปฏิบัติท่ีสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณบริษัท นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against  
Corruption หรือ CAC) อย่างสม�่าเสมอ 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณา
และให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณส�าหรับการด�าเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งยังคงสานต่อ 
และตอบสนองพันธกิจของบรษิทั  เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และความไว้วางใจจากชมุชนและสงัคมโดยรวม โครงการด้านสิง่แวดล้อม
มีเป้าหมายหลักเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือช่วยบรรเทาภาวะ 
โลกร้อน ในขณะที่โครงการด้านสังคมมีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การด�าเนินงานท้ังสองด้าน 
มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ อาทิ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีย่ังยืนของระบบนิเวศ 
บนบก (Life on Land) การด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน (Climate Action) การสร้างรูปแบบการผลิตและ 
การบริโภคที่ย่ังยืน (Responsible Consumption and Production) การส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคน (Good Health  
and Well-being) และการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู ้ (Quality Education) เป็นต้น

 โครงการเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัรเิริม่ขึน้จากประเดน็ทางสงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
การอนุรักษ์พลังงาน การศึกษาของเด็กและเยาวชน และสังคมผู้สูงวัย เป็นต้น โดยโครงการหลักเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการ 
และความเข้มแข็งของป่าชุมชนเพ่ือฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของประเทศ ซึ่งมีการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
มาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว  

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเชื่อมั่นในหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้การก�ากับ 
ดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้ให้ความส�าคัญอย่างมากกับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเน่ือง อาทิ ผลการประเมินโครงการ 
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 13 ปี รางวัลดีเย่ียมจากการประเมินการก�ากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ติดต่อกัน 6 ปี ผลการประเมินคุณภาพการจัดการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ�าปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม รางวัล SET Award 2020 ประเภท Best Innovative Company Awards  
รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 และอาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัทได้รับรางวัล ASEAN Building 
Fire Safety Awards 2020 รวมถึง การที่บริษัทเป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้อยู่ใน  
“รายชื่อหุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6 นับว่าเป็นผลการด�าเนินงาน
ซึ่งเป็นท่ียอมรับและสร้างความเช่ือม่ันของสังคมในเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อน
ความส�าเร็จขององค์กรอย่างมั่นคงและย่ังยืนสืบไป 
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รายงานคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

(นายบุญญนิตย์	วงศ์รักมิตร)
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน ได้แก่  
1) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 2) นายสุธน บุญประสงค์ 3) นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง 
และ 4) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมีนายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ท�าหน้าที่เลขานุการ

 ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนจ�านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) วันที่ 10  
กรกฎาคม 2563 นายรัตนชัย นามวงศ์ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ เน่ืองจากครบวาระ และไม่มีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน  
2) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ เนื่องจากลาออก และไม่มีการแต่งต้ัง 
ประธานกรรมการใหม่แทน และในวันเดียวกันนี้ นายธวัชชัย จักรไพศาล พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ เนื่องจากลาออกและ
ได้แต่งตั้งนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เป็นกรรมการแทน 3) วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ได้รับแต่งต้ัง 
เป็นประธานกรรมการแทนนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายสุธน บุญประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายบุญญนิตย์  
วงศ์รักมิตร และ 4) วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน และผลประโยชน์อื่น 
  จากการลงทุนในโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการเจริญเติบโตที่ย่ังยืนของบริษัท
 2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารเสนอ เพ่ือให้โครงการลงทุนของบริษัท ท้ังในโครงการ  
  Green field, Brownfield, Mergers and Acquisitions (M&A) โครงการโรงไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึง  
  โครงการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความเชื่อมโยง สนับสนุน และ 
  สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท และสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็น 
  บริษัทชั้นน�าด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีมุ ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
  โดยค�านึงถึงผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน และการบริหารจัดการปัจจัยเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้อยู่ในระดับ 
  ที่ยอมรับได้
 3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการ เพ่ือทราบ

 ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนรวมจ�านวน 9 ครั้ง โดยกรรมการที่อยู่ในต�าแหน่ง 
ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ในการประชุมได้มีการอภิปราย ซักถาม และให้ความเห็นเป็นไปโดยอิสระและยึดถือผลประโยชน์
โดยรวมของบริษัทเป็นส�าคัญ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีบริษัทเข้าลงทุน เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึง ร่วมป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนาและด�าเนินโครงการ โดยคณะกรรมการ 
กลัน่กรองการลงทุนมคีวามเหน็ว่า ในการตดัสนิใจลงทนุของบรษิทั ในแต่ละโครงการจะต้องมกีารศกึษาวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมต่างๆ  
อย่างรอบคอบ รอบด้าน และระมัดระวัง ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก รวมถึง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยผู ้เชี่ยวชาญทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ภายใต้การด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง การให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพ่ือความก้าวหน้า และเติบโต
อย่างมั่นคงย่ังยืนของบริษัทต่อไป
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 อ้างถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ในการเป็นบริษัทชั้นน�าด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและก�าหนดเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น (1 ปี)  
ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการแข่งขันทางธุรกิจ ในการสร้างการเติบโต 
โดยการเพ่ิมก�าลังการผลิต (Capacity Target) การเพ่ิมมูลค่ากิจการ (Enterprise Value: EV) การลงทุนด้านธุรกิจใหม่ 
และโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (New Business and Infrastructure) รวมถึง การด�าเนินงานด้านการเงิน (Financial  
Performance) เป็นต้น ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องเผชิญความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่าง ๆ   
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร รวมถึง ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) การบริหารจัดการปัจจัย
ความเสี่ยงทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่มองข้ามไม่ได้ กลยุทธ ์
ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง (Risk Response) จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว แบ่งได้เป็น  
4 แนวทางหลัก ดังนี้

 (1) การลด (Reduce) หมายถึง การด�าเนินการเพ่ิมเติม  เพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ (2) การถ่ายโอน (Transfer) หมายถึง การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่นหรือประกัน  
(3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การด�าเนินการเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และ (4) การยอมรับ  
(Accept) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน แต่อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite  
& Risk Tolerance) เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก�าหนดไว้  

 ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีบริษัทต้องเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของสินทรัพย์ท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว (Operation Risk) การขยายการเติบโตทางธุรกิจ (Business 
Growth Risk) การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Risk) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance Risk) รวมทั้ง การบริหารแผนกลยุทธ์ในระยะยาว (Strategic Risk) ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการบริหารความเส่ียง
ในด้านต่าง ๆ  ตามแนวทางของ COSO: ERM 2017 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนะน�าให้บริษัทจดทะเบียนน�าไปใช้ปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและผลการด�าเนินงาน (Integrating  
with Strategy and Performance) ผ่านการก�าหนดเป้าหมาย (Business Objective) ท่ีมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประเมิน และติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยบริษัทแบ่งระดับการประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 

(นายสมัคร	เชาวภานันท์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 1)  การบริหารความเสี่ยงในระดับโครงการ (Project Risk Management) แบ่งเป็น โครงการท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 
(Operation Phase) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา (Construction & Development Phase) โดยการประเมิน
ระดับความเสี่ยงในแต่ละด้านของแต่ละโครงการ พร้อมท้ังพิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 2)  การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate Risk Management) ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง 
ตามเป้าหมายที่บริษัทก�าหนดท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว (Short-term & Long-term Target) ท้ังโอกาสและผลกระทบ 
ในการบรรลุ และไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือบริหารจัดการ และก�าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนด  

 3)  การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk Management) โดยในรอบปี 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวมขององค์กร บริษัทจึงได้มีการประเมินความเส่ียงท้ังในด้าน 
โอกาสและผลกระทบ ที่บริษัทอาจจะได้รับควบคู่ไปพร้อมกับการพิจารณาแผนบริหารจัดการ เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบ 
ที่อาจมีต่อโครงการ หรือการด�าเนินงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นท่ีการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามมาตรการ
ของภาครัฐเป็นส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดมาตรการคัดกรองบุคคลท่ีเข้ามาในส�านักงานใหญ่ และบริษัทอื่นๆ ด้วยการ 
วัดอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัย วิธีปฏิบัติในการกักตัวเอง (Self Quarantine) ในกรณีต้องสงสัย รวมถึง การก�าหนดมาตรการ
ท�างานท่ีบ้าน (Work from Home) การก�าหนดรายชื่อประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากน้ี ยังมีการเตรียมความพร้อมส�าหรับ 
การปฏิบัติตามแผนการในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Plan) และแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)  
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญ อีกปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น คือด้านภัยคุกคาม 
ต่อระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (IT Security Risk) ซึ่งปัจจุบันมีการโจมตีในรูปแบบที่มีความหลากหลาย และซับซ้อน 
มากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายองค์กรเป็นจ�านวนมาก บริษัทตระหนัก และให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว  
และก�าหนดนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมท้ัง จัดให้มีระบบป้องกันภัยคุกคามในระดับมาตรฐาน รวมถึง การแจ้งเตือน 
เป็นระยะ และการให้ความรู ้เพ่ือสร้างความตระหนักรู ้ถึงภัยคุกคามดังกล่าว

 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร
ของบริษัท จะยังคงมุ ่งมั่นรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงให้ดีย่ิงข้ึน โดยมุ ่งหวังให้การด�าเนินงาน
ของบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจตามท่ีได้ก�าหนดไว้ เพ่ือความมั่นคงและย่ังยืนขององค์กร
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หมายเหตุ 1.  รายชื่อผู้ถือหุ้นรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
 2.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น รวมถึงลงทุนกับบุคคลอ่ืน  
  เพ่ือด�าเนินการดงักล่าว และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิทั มผีูแ้ทนมาเป็นกรรมการบรษิทั จ�านวน 6 คน จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด 12 คน
 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทที่ ตลท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย ์
  จดทะเบียนใน ตลท. โดยอัตโนมัติ เพ่ือขายให้แก่ผู้ลงทุน และน�าเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่เป็น 
  หลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
  ทกุประการ แต่ไม่มสีทิธิในการออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น (ผูส้นใจสามารถศกึษาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากเว็บไซต์ของ ตลท. www.set.or.th)
  ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 มีผู้ลงทุนรายใหญ่ในตราสารเอ็นวีดีอาร์ท่ีมีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้

 4.  ณ วันท่ี 8 กันยายน 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างชาติจ�านวน 159 รายจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28,762 ราย โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้น 
  รวมกันท้ังสิ้น 112,149,599 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.73 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด ซึ่งไม่เกินจากข้อบังคับของบริษัทท่ีก�าหนดว่า “ห้ามมิให้ 
  บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด”
 5.  ณ วันที ่2 มถุินายน 2563 บรษิทัมผีูถื้อหุน้รายย่อยตามเกณฑ์ Free Float จ�านวน 22,444 ราย คดิเป็นร้อยละ 54.99 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

ลำาดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น ร้อยละ

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 652,500,000 45.00

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 109,451,277 7.55

3 ส�านักงานประกันสังคม 57,719,800 3.98

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

5 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด 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 วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 9,474,450 0.65

10 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 9,474,450 0.65

 รวม 956,464,332 65.96

 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 493,535,668 34.04

 รวมทั้งสิ้น 1,450,000,000 100.00 

ลำาดับที่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำานวน	NDVR ร้อยละของหลักทรัพย์อ้างอิง

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

2 STATE STREET EUROPE LIMITED 14,244,851 0.98

3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 13,552,804 0.93

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับแรก
ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date)
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	และบุคคลอ้างอิง

กลุ่มอุตสาหกรรม :  
ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ :  
พลังงานและสาธารณูปโภค

ประเภทธุรกิจ :  
ลงทุน พัฒนา และดำาเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ก่อตั้งบริษัท :  
7 มีนาคม 2543

จดทะเบียนหลักทรัพย์ : 
13 ตุลาคม 2543

นายทะเบียนหลักทรัพย ์  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 0 2009 9999 

ผู้สอบบัญชี   
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น  50-51 

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 0 2677 2000      0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 5 และชั้น  21-25

ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 0 2636 2000        0 2636 2111

บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด
87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 20

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 0 2305 8000             0 2305 8010

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา  
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

ธนาคารมิซูโฮ จำากัด

ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำากัด

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำากัด

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่	 	
0107543000031

ชื่อบริษัท	:
บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ :  
RATCH 

เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ :  
2 พฤศจิกายน 2543

ทุนจดทะเบียน :  
14,500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,450 ล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :  
10 บาท

ทุนชำาระแล้ว :  
14,500 ล้านบาท (วันที่ 26 ตุลาคม 2543)

ช่องทางการติดต่อ

บุคคลอ้างอิง

สำานักงานบริษัท  
72 ถนนงามวงศ์วาน ตำาบลบางเขน อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

11000 ประเทศไทย

เลขานุการบริษัท 

 0 2794 9510

 0 2794 9888 ต่อ 9510

 CS@ratch.co.th

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ 
 0 2794 9841-2

 0 2794 9888 ต่อ 9841

 IR@ratch.co.th

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  
 0 2794 9940  

 0 2794 9888 ต่อ 9940

 PR@ratch.co.th

ข้อมูลรายงานประจำาปี 
 0 2794 9510

 0 2794 9888 ต่อ 9510

 CS@ratch.co.th

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 0 2794 9520

 0 2794 9888 ต่อ 9520

 internalaudit@ratch.co.th

ข้อมูลรายงานความยั่งยืน 

 0 2794 9940

 0 2794 9888 ต่อ 9940

 sustainability@ratch.co.th

0 2794 9999 

0 2794 9998   

contactinfo@ratch.co.th  

www.ratch.co.th
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 2563 * 2562 * 2561 * 2560 * 2559 

รายไดจากบริษัท 
และบริษัทยอย

สวนแบงกำไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

รายได�รวม (ล�านบาท)

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) EBITDA (ล�านบาท)

EBITDA ต�อสินทรัพย�รวมเฉลี่ย (ร�อยละ) มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท) กำไรต�อหุ�น (บาท)

กำไรส�วนของบร�ษัท (ล�านบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น (ล�านบาท)

งบกำไรขาดทุน       
 รายไดรวม ลานบาท 39,521.99 43,220.07 45,083.54 46,456.57 51,279.88
 กำไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได      
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  (EBITDA) ** ลานบาท 9,664.80  9,996.24 9,599.80 9,236.32 9,323.54
 กำไรสำหรับป สวนที่เปนของบริษัท ลานบาท 6,286.68  5,963.28 5,587.60 6,038.55 6,165.72
       
งบแสดงฐานะการเงิน       
 สินทรัพย ลานบาท 112,132.25  100,229.43 101,251.90 93,794.41 96,391.09
 หนี้สิน ลานบาท 51,610.68  40,815.50 41,315.88 34,784.91 33,938.32
 สวนของผูถือหุน ลานบาท 60,521.57  59,413.93 59,936.02 59,009.50 62,452.77
       
ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ       
 มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 41.74 40.97 41.34 41.16 42.98
 กำไรตอหุน บาท 4.34 4.11 3.85 4.16 4.25
 เงินปนผลจายตอหุน บาท ***2.40 2.40 2.40 2.40 2.35
 อัตราการจายเงินปนผลตอกำไร รอยละ 55.36 58.36 62.28 57.63 55.27
 ราคาหุน ณ วันสิ้นป บาท 53.00 68.75 50.75 54.25 50.00
       
อัตราสวนทางการเงิน 
(ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)       
 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.69 2.70 2.22 2.44 2.42
 กำไรตอรายไดรวม (ไมรวมคาเชื้อเพลิง) รอยละ 37.03 38.90 43.53 36.15 40.85
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 9.98 10.21 10.79 9.43 9.81
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเฉลี่ย รอยละ 7.24 8.33 8.53 8.34 8.66
 EBITDA ตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย รอยละ 9.10 9.92 9.84 9.73 9.87
 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 0.85 0.69 0.69 0.59 0.54
 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน เทา 0.57 0.38 0.32 0.20 0.19
       
 การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเชา ลานบาท 3,346.05  1,359.51 3,654.89 3,920.38 3,313.03

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559
2563*

2562*
2561*

2560*
2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559
2563*

2562*
2561*

2560*
2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

หมายเหตุ   * ขอมูลป 2560-2563 จัดทำตามนโยบายการบัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง  
  ** ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเชา    
  *** เสนอผูถือหุนพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 

3,968.38 4,735.47 3,595.40 2,907.204,600.34

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

3,968.384,600.34 4,735.47
3,595.40 2,907.20

หนี้สิน

สวนของผูถือหุน

สินทรัพย

กำไรจากบริษัท
และบริษัทยอย

สวนแบงกำไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

หมายเหตุ  *ขอมูลป 2560-2563 จัดทำตามนโยบายการบัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง

ภาพรวมทางการเงินที่สำาคัญ
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รายไดจากบริษัท 
และบริษัทยอย

สวนแบงกำไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

รายได�รวม (ล�านบาท)

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) EBITDA (ล�านบาท)

EBITDA ต�อสินทรัพย�รวมเฉลี่ย (ร�อยละ) มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท) กำไรต�อหุ�น (บาท)

กำไรส�วนของบร�ษัท (ล�านบาท)

งบแสดงฐานะการเง�น (ล�านบาท)

งบกำไรขาดทุน       
 รายไดรวม ลานบาท 39,521.99 43,220.07 45,083.54 46,456.57 51,279.88
 กำไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได      
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  (EBITDA) ** ลานบาท 9,664.80  9,996.24 9,599.80 9,236.32 9,323.54
 กำไรสำหรับป สวนที่เปนของบริษัท ลานบาท 6,286.68  5,963.28 5,587.60 6,038.55 6,165.72
       
งบแสดงฐานะการเงิน       
 สินทรัพย ลานบาท 112,132.25  100,229.43 101,251.90 93,794.41 96,391.09
 หนี้สิน ลานบาท 51,610.68  40,815.50 41,315.88 34,784.91 33,938.32
 สวนของผูถือหุน ลานบาท 60,521.57  59,413.93 59,936.02 59,009.50 62,452.77
       
ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ       
 มูลคาตามบัญชีตอหุน บาท 41.74 40.97 41.34 41.16 42.98
 กำไรตอหุน บาท 4.34 4.11 3.85 4.16 4.25
 เงินปนผลจายตอหุน บาท ***2.40 2.40 2.40 2.40 2.35
 อัตราการจายเงินปนผลตอกำไร รอยละ 55.36 58.36 62.28 57.63 55.27
 ราคาหุน ณ วันสิ้นป บาท 53.00 68.75 50.75 54.25 50.00
       
อัตราสวนทางการเงิน 
(ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)       
 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 2.69 2.70 2.22 2.44 2.42
 กำไรตอรายไดรวม (ไมรวมคาเชื้อเพลิง) รอยละ 37.03 38.90 43.53 36.15 40.85
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 9.98 10.21 10.79 9.43 9.81
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเฉลี่ย รอยละ 7.24 8.33 8.53 8.34 8.66
 EBITDA ตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย รอยละ 9.10 9.92 9.84 9.73 9.87
 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน เทา 0.85 0.69 0.69 0.59 0.54
 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน เทา 0.57 0.38 0.32 0.20 0.19
       
 การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ลานบาท 3,346.05  1,359.51 3,654.89 3,920.38 3,313.03

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559
2563*

2562*
2561*

2560*
2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559
2563*

2562*
2561*

2560*
2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

หมายเหตุ   * ขอมูลป 2560-2563 จัดทำตามนโยบายการบัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง  
  ** ไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน   
  *** เสนอผูถือหุนพิจารณาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 

3,968.38 4,735.47 3,595.40 2,907.204,600.34

2563*
2562*

2561*
2560*

2559

3,968.384,600.34 4,735.47
3,595.40 2,907.20

หนี้สิน

สวนของผูถือหุน

สินทรัพย

กำไรจากบริษัท
และบริษัทยอย

สวนแบงกำไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
และการรวมคา

หมายเหตุ  *ขอมูลป 2560-2563 จัดทำตามนโยบายการบัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง
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ผลการดำาเนินงาน	และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ	

1.  ธุรกิจผลิตไฟฟ้า        
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บรษิทัมกี�าลงัการผลติตดิตัง้ตามสดัส่วนการลงทนุ รวมท้ังสิน้ 8,174.00  เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าในประเทศ

l โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก

 1) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

  1. ราชบุรี 3,645.00 1. พลังความร้อนร่วมหินกอง 714.00
  2. ราชบุรีเพาเวอร์   372.50   

 2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

  1. ราชบุรีเวอลด์ 93.60 1. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 29.99
      ราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย) 
  2. นวนคร 55.65 2. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  45.08
      เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง  
  3. นวนคร (ส่วนขยาย) 23.99 3. อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ย่ี 12.00
  4. เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น 34.73
  5. ราชโคเจนเนอเรชั่น 119.11

l โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน     

 1) พลังงานแสงอาทิตย์    

  1. โซลาร์ต้า  20.73  - - 
  2. โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 2.88
  3. โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4 2.88     
  4. โซล่าเพาเวอร์ โคราช 7 2.88    

 2) พลังงานลม

  1. ห้วยบง 2  20.70  - -  
  2. ห้วยบง 3  20.70   

 3) พลังงานชีวมวล    

  1. สงขลาไบโอแมส 3.96  - -

รวม   4,419.31 รวม 801.07

	 	 ก�ำลังกำรผลิต	 	 ก�ำลังกำรผลิต
	 โรงไฟฟ้ำ	 ติดตั้งตำม	 โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ	 ติดต้ังตำม
	 	 สัดส่วนกำรลงทุน		 	 สัดส่วนกำรลงทุน
	 	 (เมกะวัตต์)		 	 (เมกะวัตต์)

 1.	โรงไฟฟ้ำท่ีเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์		 2.	โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ	
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โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

l สปป. ลาว

 1. พลังความร้อนหงสา  751.20  -    -
 2 พลังน�้า - น�้างึม 2   153.75
 3. พลังน�้า เซเปียน - เซน�้าน้อย  102.50 
 4. การลงทุนในหลักทรัพย์  114.97
  ของ EDL-Generation Company 
  ผ่านตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว

l เครือรัฐออสเตรเลีย

 1. ราช-ออสเตรเลีย   873.55 1. ราช-ออสเตรเลีย  376.74
  - Townsville Power Station 234.00   - Collector Wind Farm 226.80 
     - Kemerton Power Station 315.20   - Yandin Wind Farm 149.94 
     - Mount  Emerald  Wind Farm 180.45
  - Collinsville Solar  Farm 42.50
  - Kwinana Power Station 35.40
  - Starfish Hill Wind  Wind Farm 33.00
  - Toora Wind Farm 21.00
  - Windy Hill  Wind  Farm 12.00

l สาธารณรัฐประชาชนจีน       -  
      1. นิวเคลียร์ Fangchenggang II  236.00

l สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 1. พลังน�้า อาซาฮาน - 1  47.90 1. พลังความร้อนร่วม Riau  145.15

l สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    

 1. ถ่านหิน Thang Long  136.71 1. พลังงานลม Thanh Phong  15.15

รวม    2,180.58 รวม   773.04

รวมทั้งสิ้น  6,599.89 รวมท้ังสิ้น  1,574.11

	 	 ก�ำลังกำรผลิต	 	 ก�ำลังกำรผลิต
	 โรงไฟฟ้ำ	 ติดตั้งตำม	 โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ	 ติดตั้งตำม
	 	 สัดส่วนกำรลงทุน		 	 สัดส่วนกำรลงทุน
	 	 (เมกะวัตต์)		 	 (เมกะวัตต์)

 1.	โรงไฟฟ้ำท่ีเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์		 2.	โครงกำรโรงไฟฟ้ำท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ	
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1) ธุรกิจผลิตน�้าประปา   

 1. โครงการน�้าประปาแสนดิน   -

  Asia Water Company Limited   

2) ธุรกิจให้บริการรถไฟฟ้า   

 -  1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) 
    บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด 
   2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง) 
    บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด 

3) ธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล   

 1. โครงการ Internet of Things  -
  บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จ�ากัด

 2. โครงการโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง   
  บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด  

1) ธุรกิจบริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา   

 1. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด  -
 2. บริษัท ราช-ลาว จ�ากัด  
 3. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด  

2) ธุรกิจซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ   

 1. บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด  -

3) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน   

 1. บริษัท พูไฟมายน่ิง จ�ากัด  -

4) ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง   

 1. บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ากัด 1. โครงการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
    (Wood Pellet) ใน สปป.ลาว

5)  ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์   

 1. EDL-Generation Public Company  -

	 1.	ธุรกิจที่ให้บริกำรเชิงพำณิชย์แล้ว	 2.	ธุรกิจท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ

	 1.	ธุรกิจที่ให้บริกำรเชิงพำณิชย์แล้ว	 2.	ธุรกิจท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

2. ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประกอบด้วย

3.  ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย
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12,643.67 ล้านหน่วย มีความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) 
ร้อยละ 93.82 เสถียรภาพการเดินเครื่อง (CAH Index)  
1.0410 เท่า ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) 
1.0060 เท่า และสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้ตามมาตรฐาน (OHSAS 
18001:2007 และ ISO 14001:2015) โดยในปี 2563  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด ได้รับมอบโล่ยกย่อง “องค์กร 
ธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจ�าปี 2563 จากงาน “Moral  
Business Forum 2020” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)”  
ที่ มอบให ้แก ่หน ่ วยงานที่ มี การบริหารจัดการองค ์กร 
อย่างมีธรรมาภิบาลไปสู ่การเป ็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม  
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนและได้รับรางวัล 
สถานประกอบการท่ีส่งเสรมิให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ชมุชนอย่างย่ังยืน ประจ�าปี 2563 (CSR-DIW Continuous 2020)  
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9

  - โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ้ี ในปี 2562-2563  
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 0 ล้านหน่วย  
มีความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) ร ้อยละ 99.43 และ
สามารถบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และส่ิงแวดล้อม ได้ตามมาตรฐานการรับรอง OHSAS 
18001:2007, ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 โรงไฟฟ้า 
ไตรเอนเนอจี้ได้รับการสั่งการให้ Reserved Shutdown  
จนครบชั่วโมงเดินเครื่องตามสัญญาในปี 2562-2563 ปัจจุบัน
สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและปลดออกจากระบบอย่างถาวร
ต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  - โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่  
กฟผ. ในปริมาณ 2,974.50 ล้านหน่วย มีความพร้อมจ่าย
เทียบเท่า (EAF) ร้อยละ 89.81 ค่าดัชนีแสดงเสถียรภาพ 
การเดินเครือ่ง (CAH Index) เท่ากับ 1.0000 เท่า และอตัราส่วน
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Ratio) เท่ากับ 1.0278 เท่า  
นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าได้ด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
โดยในปี 2563 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์มีส ่วนอนุรักษ์
พลังงานภายในโรงไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง
ในพ้ืนท่ีบริ เวณ Heat Recovery Steam Generator  
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดท่ี 2 เป็นหลอดไฟ LED 
และเน่ืองจากในปี 2563 โรงไฟฟ้ามีชั่วโมงการเดินเครื่อง
จ่ายไฟต�่า จึงได้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ิมเติมในช่วง
ท่ีมีการหยุดเดินเครื่อง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ได้รวม 1,135,111 หน่วยต่อปี ด้านความปลอดภัยได้น�าระบบ
บริหารจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS/TIS 
18001) เข้าใช้งาน และได้รบัการรบัรองเมือ่เดือนมกราคม 2555  
จนถึงปัจจุบัน 

ผลกำรด�ำเนินงำน	และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

 บรษิทัยงัคงด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของธรรมาภบิาลและ
ยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนในการสร้างการเติบโต
ขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ในปี 2563 ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส ่งผลกระทบในหลายมิต ิ
เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บรษิทัได้มกีารปรบัปรงุแผนการด�าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
กับบรษิทัให้น้อยทีส่ดุ และยังคงสอดรบักับวิสยัทศัน์ทีมุ่ง่หมาย 
ขยายการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปสู่ระบบสาธารณูปโภค 
พ้ืนฐานและยกระดับองค์กรเป็น “บริษัทชั้นน�าด้านพลังงาน 
และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีมุ ่งเน้นการสร้างมูลค่า 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดยสามารถสรุปผลการด�าเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบปี 2563 ตามประเภท
ธุรกิจได้ ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 
 ธุรกิจผลติไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลกัของบรษิทั โดยมกีารลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย ์แล ้ว และโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู ่ระหว ่าง 
การก่อสร้างและพัฒนา โดยมผีลการด�าเนนิงาน และพัฒนาการ
ที่ส�าคัญ ดังนี้

	 1)	 โรงไฟฟ้ำที่เดินเคร่ืองเชิงพำณิชย์แล้ว
	 ➢	 โรงไฟฟ้าในประเทศ แบ่งตามประเภทเชือ้เพลงิ ได้แก่	
	 	

	 l	 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก
  (1) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPs)
  
  - โรงไฟฟ้าราชบุรี สามารถบริหารจัดการงาน 
เดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า โดยผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปริมาณ  
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  ปี 2563 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ด�าเนินการเปลี่ยน
มาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 ไปเป็นมาตรฐาน ISO 45001:2018  
เพ่ือยกระดับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้เป็นวฒันธรรมความปลอดภยั
ในองค์กร โดยยังคงก�าหนดหวัข้อเพ่ือรณรงค์ภายใต้ชือ่ “RPCL 
5 Safety Mind” ประกอบด้วย
  
  1. ประเมินความเสี่ยง: ก่อนท�างานทุกครั้งต้อง
ท�าการประเมินความเสี่ยง พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย
  2. ส�ารวจความปลอดภัยด้วยตนเอง: Safety Self 
Check เป็นการส�ารวจความพร้อมของตนเองและทีมงาน
ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
  3. การปฏิเสธงาน: Stop Work ทุกคนสามารถ
ปฏิเสธงาน หากเห็นว่างานที่ท�าไม่ปลอดภัย และต้องท�าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานก่อน แล้วจึงท�างานต่อได้
  4. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: 
PPE ให้พิจารณาสวมใส่ให้เหมาะสมตามลักษณะงานและ 
PPE ที่น�ามาต้องได้มาตรฐาน และมีสภาพพร้อมใช้งาน
  5. ความปลอดภัยนอกงาน: ให้ท�าการตรวจสอบ
สภาพยานพาหนะให้มคีวามพร้อมใช้งาน ปฏบิตัติามกฎจราจร  
และมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน

  นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวร่วมกับ 
จังหวัดราชบุรี และได้รับเกียรติบัตรและใบรับรองมาตรฐาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ  
ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 7 จากส�านกังานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี  ด ้ า น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง พ นั ก ง า น  
มีการรณรงค ์การเลิกสูบบุห ร่ีและมีผู ้สามารถเลิกบุหรี ่
ได้ส�าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ ท�าให้ได้รบัรางวัลเป็นหน่วยงานต้นแบบ 
ปลอดบุหรี่ ประจ�าปี 2563 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2

  (2) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
  
  - โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์  

 ปี 2563 จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เป็นจ�านวน  
1,234.05  ล้านหน่วย โดยมค่ีาความพร้อมจ่ายเทยีบเท่า (EAF)  
เท่ากับร้อยละ  95.94 และอตัราการใช้ความร้อนต่อหน่วยการผลติ  
(Heat Rate) เท่ากับ 7,855.33 บีทียูต่อหน่วย ในภาพรวม 
ปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 

  ท้ังนี้ โรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์  
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภยัและมาตรการด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครดั  
ในปี 2563 ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่

  1. รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด ่นด ้าน 
ความปลอดภัย ระดับประเทศ” 2563 จากกระทรวงแรงงาน
  2. รางวัล “ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม (ธงขาว
ดาวเขียว)” ประจ�าปี 2563 จากการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย
  3. รางวัล “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ 
จากการท�างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)” ประจ�าปี 2563  
เกียรตคิณุระดบัทองแดง ปีที ่2 จากสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)  
กระทรวงแรงงาน
  4. รางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน (CSR 
Beginner and CSR-DIW)” ประจ�าปี 2563
     
  - โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ เบกิไพรโคเจนเนอเรชัน่  
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2562  
โดยในปี 2563 จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เป็นจ�านวน  
635.22 ล้านหน่วย โดยมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF)  
เท่ากับร้อยละ 97.83 และอัตราการใช้ความร้อนต่อหน่วย 
การผลิต (Heat Rate) เท่ากับ 7,525.49 บีทียูต่อหน่วย  
มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับปี 2563 โรงไฟฟ้า 
ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น ได้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และ
มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครัด

  - โรงไฟฟ ้า ผู ้ผลิตไฟฟ ้ารายเล็กนวนคร  
(ส่วนเดิมและส่วนขยาย) 
ด�าเนินการก่อสร้างส่วนขยายแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
กับ กฟผ. และ Industrial User ภายในเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม
นวนคร ปี 2563 จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เป็นจ�านวน  
631.66 ล้านหน่วย โดยมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) 
เท่ากับร้อยละ 97.88 และอัตราการใช้ความร้อนต่อหน่วย 
การผลติ (Heat Rate) เท่ากับ 7,885.61 บทีียูต่อหน่วย ปฏิบตังิาน 
ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย  
และมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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  - โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ราชโคเจนเนอเรชัน่  
มีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (EAF) เท่ากับร้อยละ 96.60 
และอัตราการใช้ความร้อนต่อหน่วยการผลิต (Heat Rate) 
เท่ากับ 7,907.13 บีทียูต่อหน่วย ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ระบบคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างเคร่งครัด

	 l	 โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
  (1) พลังงานแสงอาทิตย์

  - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 3 
สามารถบริหารจัดการงานเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
โดยมีค่าพลังงานท่ีผลิตได้ (Energy yield) 11,300.48 MWh 
ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 77.14  
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.99  
และตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า (Plant Capacity Factor)  
ร้อยละ 21.97  

  - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 4 
สามารถบริหารจัดการงานเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
โดยมีค่าพลังงานท่ีผลิตได้ (Energy yield) 10,819.92 MWh 
ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 76.05  
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.99 
และตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า (Plant Capacity Factor)  
ร้อยละ 20.80 

  - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคราช 7 
สามารถบริหารจัดการงานเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
โดยมีค่าพลังงานท่ีผลิตได้ (Energy yield) 11,338.08 MWh 
ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 77.42  
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.99 
และตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า (Plant Capacity Factor)  
ร้อยละ 21.70  
     
  - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต ้า 
สามารถบริหารจัดการงานเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
โดยมีค่าพลังงานท่ีผลิตได้ (Energy yield) 66.13 ล้านหน่วย  
ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Ratio) ร้อยละ 78.50 
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 99.48 และ
ตวัประกอบก�าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 21.75 
  
 (2) พลังงานลม
  - โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 
สามารถบริหารจัดการงานเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
โดยมีค่าพลังงานท่ีผลิตได้ (Energy yield) 142,935 MWh 
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 98.04 และ
ตวัประกอบก�าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 18.10

  - โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 
สามารถบริหารจัดการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
โดยมีค่าพลังงานท่ีผลิตได้ (Energy yield) 171,292 MWh 
ความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Availability) ร้อยละ 98.07 และ
ตวัประกอบก�าลงัไฟฟ้า (Plant Capacity Factor) ร้อยละ 21.69
 
 (3) พลังงานชีวมวล
  - โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส  
ปี 2563 ปริมาณการขายกระแสไฟฟ้าอยู่ท่ี 75.62 ล้านหน่วย  
ดัชนีสมรรถนะโรงไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor:  
EAF) มีค่าร้อยละ 94.68 โรงไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันท่ี  
30 มีนาคม 2560 โครงการ Carbon Credits (CDM  
Programme of Activities) เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพใช้พลังงานในระบบความร้อน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2561 โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 และโรงไฟฟ้าได้รับ
การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากจังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี  
10 กันยายน 2563 

	 ➢	 โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
	 l	 สปป.ลาว

  - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา 

ผลก�าไรสุทธิก่อนรับรู้อัตราแลกเปล่ียน (Net Profit Before  
Exchange Rate) สูงกว ่าแผนประมาณการร ้อยละ 2  
จากการบนัทึกบญัชกีารได้รบัค่าชดเชยจากการเคลมประกันภยั 
ในเบื้องต้น ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุการณ์ฟ้าผ่า 
ท่ีท�าให ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดความเสียหาย ทั้งนี้  
ได้มีการจัดท�าแผนงานส�าหรับการขอขยายพ้ืนท่ีสัมปทาน  
เพ่ิมเติมในส่วนของพ้ืนท่ีท้ิงดิน เน่ืองจากปัญหาความปลอดภยั
จากการเคล่ือนตัวของชั้นดิน
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  -	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	เซเปียน	-	เซน�้าน้อย	
จากปริมาณน�้าเข้าน้อยท�าให้ระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าต�่ากว่า 
คาดการณ์ ส่งผลให้การด�าเนินงานท้ังปริมาณการผลิตและ
ก�าไรสุทธิก่อนรับรู ้อัตราแลกเปลี่ยน (Net Profit Before 
Exchange Rate) ประจ�าปี 2563 ต�่ากว่าท่ีประมาณการ
ร้อยละ 50.16

  -	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	-	น�้างึม	2 

	 ●	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 	 -	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	อาซาฮาน-1 
ผลก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 26.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต�่ากว่าแผน
ประมาณการเล็กน้อยท่ีร้อยละ 5.15 เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้า 
ได้น้อยกว่าแผนประมาณการร้อยละ 6.95 จากผลกระทบ
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง
	 	 	

	 ●	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 	 -	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long 
RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (RHIS) 
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท และ Geleximco Group Joint 
Stock Company ได้เข้าลงทนุในกองทุน An Binh Energy and  
Infrastructure Fund (ABEIF) ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51  
ตามล�าดับ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนของบริษัท ประมาณ 
2,500 ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
กองทุน ABEIF ได้ลงทุนครั้งแรกในภาคการผลิตไฟฟ้า
โดยเข้าถือหุ ้นทางอ้อมในโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long  
ในสัดส่วนร้อยละ 45 ท้ังน้ี โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long  
เปิดให้บรกิารเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561  
โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) 
เป็นระยะเวลา 25 ปี

	 2)		 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
	 ➢	 โรงไฟฟ้าในประเทศ
 ●	 โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก
	 (1)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPPs)

	 	 -	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง	 
บรษิทั หินกองเพาเวอร์ โฮลดิง้ จ�ากัด และ บรษิทั หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด  
ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจ�านวนเงิน 1,204 ล ้านบาท  
โดยช�าระทุนจดทะเบียนแล้วจ�านวน 305.2 ล ้านบาท  
เมื่อเดือนเมษายน 2563 ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563  
โครงการได ้รับอนุมัติรายงานการวิเคราะห ์ผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ท้ังส่วนโรงไฟฟ้าและท่อก๊าซธรรมชาติ 
จากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) ต่อมาเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 บริษัท  
หนิกองเพาเวอร์ จ�ากัด ได้ลงนามสญัญาจ้างออกแบบวศิวกรรม  
จดัหา และก่อสร้าง (EPC Contract) กับกลุม่บรษิทั Mitsubishi 
Power และสญัญาบรกิารซ่อมบ�ารงุและจดัหาอะไหล่ระยะยาว  
(Long Term Service Agreement: LTSA) กับกลุ่มบริษัท 
เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้และย่ืนใบอนุญาต 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ ในปี 2567 และปี 2568 ตามแผน
 

มีก�าไรสุทธิก่อนรับรู ้อัตราแลกเปลี่ยน (Net Profit Before  
Exchange Rate) ต�่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 136.59 เนื่องจาก
ปริมาณน�้าเข ้าน้อยท�าให้ระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าต�่ากว ่า 
ที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ โครงการได้แจ้ง กฟผ. ตั้งแต่ปลายปี 
2562 ขอใช้สทิธิ Drought Year เพ่ือบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 
ในอ่างส�าหรับการผลิตไฟฟ้า โดยปราศจากบทปรับ Monthly  
and Annual Minimum Guarantee นอกจากนี ้โครงการได้ออก 
หุ้นกู้จ�านวนเงิน 1,000 ล้านบาท เพ่ือช�าระหน้ีคืนหุ้นกู้เดิม 
ในเดือนกันยายน 2563 เพ่ือเสริมสภาพคล่องและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

	 ●	 เครือรัฐออสเตรเลีย

  - บริษัท	ราช-ออสเตรเลีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 8 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานลม 4 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1 แห่ง และโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
อีก 3 แห่ง ซึ่งบริษัทยังรักษาการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกท้ัง 
ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพ่ิมในกลุ ่มธุรกิจพลังงาน
ทดแทน ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยผลด�าเนินงานในปี 2563 
มีก�าไรก่อนหักค่าเสื่อมดอกเบ้ียภาษี (EBITDA)และก�าไรสุทธิ
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
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  (2) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

  - โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เน็กส์ซิฟ ราช  
เอ็นเนอร์จ ีระยอง เริม่งานก่อสร้างเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2563  
คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร ้างประมาณ 24 เดือน ก�าหนด 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย ์ในป ี  2565 โดยโครงการได ้รับ 
ความเห็นชอบในการผลิตจาก กฟผ. และได้รับความเห็นชอบ 
รายงาน EIA จาก สผ.เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันความก้าวหน้า 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและสถานขีนส่งไฟฟ้าแล้วเสรจ็ ร้อยละ 22

  - โครงการโรงไฟฟ้า อาร์ อ ีเอ็น โคราช เอนเนอร์ย่ี  
ได ้ด�าเนินการศึกษาความเป ็นไปได ้ในการลงทุนและ
พัฒนาโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply 
ระบบโคเจนเนอเรชั่น โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  
เ พ่ือผลิตและจ�าหน ่ายไฟฟ ้าให ้ กับลูกค ้าอุตสาหกรรม  
(Industrial Users: IUs) ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร  
จงัหวดันครราชสมีา (นวนครโคราช) ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ศกึษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้ การออกแบบ 
โรงไฟฟ ้าเบื้องต ้น โดยมีก�าหนดให ้บริการเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ในปี 2566 

  ปัจจุบัน นวนครโคราช มีความต้องการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 30 เมกะวัตต์ และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
โดยผู ้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มอุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จักรยานยนต์ 
อตุสาหกรรมท่ีใช้ยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ ผลติอปุกรณ์ 
เครื่องสุขภัณฑ์ และเปิดด�าเนินการ 24 ชั่วโมง ท�าให้มี  
Load Factor (On Peak / Off Peak) อยู่ในเกณฑ์ดี (สูงกว่า 
ร้อยละ 75) รวมท้ังยังมผีูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในกลุม่อตุสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผงโซลาร์เซลล์เริ่มเข้ามา
ลงทุนสร้างโรงงานเพ่ิมเติม 

  ทัง้นี ้ ได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบับรษิทั เอวเีอก็ซ์  
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และอยู่ระหว่าง
การเจรจากับลูกค้ารายอื่นเพ่ิมเติม

           
 - โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ราชโคเจนเนอเรชัน่  
(ส่วนขยาย)
ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ให้ขยายก�าลังการผลิต
อีกประมาณ 30 เมกะวัตต์ และก�าลังผลิตไอน�้า 5.46 ตัน

ต่อชั่วโมง เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 
1,600 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน  
โดยจะเริม่ก่อสร้างประมาณเดอืนกมุภาพันธ์ 2564 และคาดว่า 
จะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกรกฎาคม 2565  
ป ัจจุบันอยู ่ระหว ่างการจัดท�ารายงาน EIA การจัดหา 
ผูร้บัเหมาหลกั (EPC Contract) และการจดัหาบรกิารซ่อมบ�ารงุ 
และจดัหาอะไหล่ระยะยาว (Long Term Service Agreement: LTSA)

	 ➢	 โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ
	 l	 เครือรัฐออสเตรเลีย

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างทดสอบการเดนิเครือ่ง โดยมกี�าหนดแล้วเสรจ็ 
เพ่ือจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสแรก
ของปี 2564 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี  
กับ Alinta Sales Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alinta

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector  
ได้ลงนามในสัญญาเงินกู ้กับ Clean Energy Finance  
Corporation (CEFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของออสเตรเลีย  
เพ่ือน�าไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ทดสอบการเดินเครื่อง โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จเพ่ือจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

	 l	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau 
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ความก้าวหน้างานก่อสร้างท่อก๊าซส�าหรับใช้ในโรงไฟฟ้า  
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 40 กิโลเมตร งานก่อสร้างและ 
เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซหลักแล้วเสร็จ ในส่วนความก้าวหน้า
โรงไฟฟ้าและสายส่ง แล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 90 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างงานติดต้ังอุปกรณ์ และเตรียมการทดสอบระบบ 
(Commissioning) ท้ังนี้ โครงการมีก�าหนดการเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ภายในปี 2564

2.  ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 
 บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องผ่านบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ 
ต่อกลุม่บรษิทัอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ธุรกิจผลิตน�้าประปา ธุรกิจให้บริการรถไฟฟ้า ธุรกิจ
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ี

	 1)	 ธุรกิจท่ีให้บริกำรเชิงพำณิชย์แล้ว
 ➢	 ธุรกิจผลิตน�้าประปา
 
  - โครงการน�้าประปาแสนดินใน สปป. ลาว 

ด�าเนินการโดย Asia Water Company Limited

	 ➢	 ธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 
  - โครงการโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง 
Optic Fiber Cable ด�าเนินการโดยบริษัท สมาร์ท อินฟราเน็ท 
จ�ากัด (SIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท และ ถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 51 และร่วมกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด 
(มหาชน) (ALT) ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามล�าดบั

  SIC มีนโยบายลงทุนโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง  
Optic Fiber Cable เพ่ือให้บริการลูกค้าผู ้ประกอบการ  
Mobile Operator และธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในเบื้องต้น  
SIC มุ่งเน้นการสร้าง brand ให้เป็นที่รู้จักและสร้างฐานลูกค้า
เพ่ือสร้างการรบัรูใ้นสนิค้าและบรกิาร รวมถึงสร้างความเชือ่มัน่ 
ของลูกค้าในระยะเวลาอันสั้น โดยเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
SIC และ ALT ได้ลงนามสัญญาโอนโครงข่ายสายน�าสัญญาณ 
โทรคมนาคมเคเบิลใยแก้วน�าแสง และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเนื่อง 
เพ่ือเข ้าซื้อกิจการโครงการโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง 
จ�านวน 2 โครงการจาก ALT ประกอบด้วย 1) โครงข่าย 
เส ้นใยแก ้วน�าแสงใต ้ดินตามแนวท ่อร ้อยสายใต ้ ดิน 
ของการไฟฟ้านครหลวง และ 2) โครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสง 
ตามแนวเส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินท่ัวประเทศ  

รวมมูลค ่ าการลง ทุนใน สัดส ่ วนของบริษั ทประมาณ  
280 ล้านบาท ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวส่งผลให้ SIC 
สามารถรับรู้รายได้ทันที

  - โ ค ร ง ก า รติ ดตั้ ง และพัฒนา โคร งข ่ า ย
โทรคมนาคมและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพื่อให้บริการ Internet  
of Things ในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีของ Sigfox  
("โครงข่าย IoT") และธุรกิจเก่ียวเน่ือง ด�าเนินการโดยบริษัท 
ติงส์ ออน เน็ต จ�ากัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35)  
โดยในปี 2563 ได้ด�าเนินการติดตั้งสถานีโครงข่าย Based  
Station แล้วเสรจ็  รวมท้ังสิน้ 350 สถานคีรอบคลมุพ้ืนท่ีให้บรกิาร 
กรงุเทพ ปรมิณฑลและจงัหวัดเป้าหมายท่ีมปีระชากรหนาแน่น
และทุกจงัหวดัในประเทศไทย (ขัน้ต�า่จงัหวัดละ 1 สถาน)ี ส่งผลให้ 
โครงข่าย IoT ของบรษิทั มคีวามพร้อมในการให้บรกิารแก่ลกูค้า 
ในจังหวัดหลักๆ ท่ัวประเทศ และในปี 2564 มีแผนการติดต้ัง 
สถานนโีครงข่าย Base Station เพิม่เตมิอกี 384 สถาน ีรวมเป็น  
734 สถานี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการรับ-ส่งสัญญาณและ
ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของบริษัท

 2)	 ธุรกิจที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและพัฒนำ
 ➢	 ธุรกิจให้บริการรถไฟฟ้า

 
  - โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย- 
มีนบุรี )  และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช ่วง
ลาดพร้าว-ส�าโรง) เริม่งานก่อสร้างเมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2561  
มีระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน โดยภายหลังจากก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จะเริ่มท�าการเดินรถและเก็บค่าบริการเป็นระยะเวลา 
30 ปี ตามสัญญาสัมปทาน ทั้งน้ี  โครงการได้รับการขยายเวลา 
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ก่อสร้างจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
ออกไปอีก 265 วัน ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
และ 365 วัน ส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยจะ 
ส่งผลให้การเปิดเดนิรถล่าช้าจากแผนเดมิในเดอืนตลุาคม 2564  
ออกไปอกีประมาณ 9 เดอืนส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง  
และ 1 ปีส�าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งโครงการ
และ รฟม. มีแนวทางบรรเทาความล่าช้าของการเปิดเดินรถ  
โดยการเปิดให้บริการเดินรถเป็นเฟส ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาร่วมกัน ระหว่างโครงการ รฟม. และที่ปรึกษา

  ณ เดือนธันวาคม 2563 โครงการรถไฟฟ้าสีชมพู
มีความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 67.75 (ต�่ากว่าแผนงาน
ร้อยละ 0.43) และโครงการรถไฟฟ้าสีเหลืองมีความก้าวหน้า
งานสะสมร้อยละ 70.54 (ต�่ากว่าแผนงานร้อยละ 1.74) ท้ังนี้ 
การผลิตรถไฟของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูขบวนท่ี 7  
แล้วเสร็จจากท้ังหมด 42 ขบวน และโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเหลืองขบวนที่ 7 และ 8 แล้วเสร็จจากทั้งหมด 30 ขบวน 
โดยทีปั่จจบุนัรถไฟขบวนท่ี 1  2 และ 3 ได้เข้ามาถึงศนูย์ซ่อมบ�ารงุ  
(Depot) เรียบร้อยแล้ว

3.  ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ
 
 บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องผ่านบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และการร่วมค้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ 
การเติบโตของธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจ
ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจซ่อม
ชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจจัดหา
เชื้อเพลิง และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว
ทั้งหมด ดังน้ี

	 ➢	 ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
  โรงไฟฟ้า
  
  - บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด  
ในปี 2563 บรษิทั ชบูรุาชบรุ ีอเีลคทรคิเซอร์วิส จ�ากดั ด�าเนนิการ 
บรหิารและจดัการเป็นไปตามสญัญาเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษา 
ให้แก่บริษัท ราชบุรี เพาเวอร ์  จ�ากัด เดินเครื่องได้ครบ
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สามารถรักษาความพร้อมจ่าย 
โรงไฟฟ้า รวมทั้งใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามแผน 
ที่ก�าหนดไว้

	 ➢	 ธุรกิจซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ
  
  - บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
เริ่มให้บริการงานซ่อมต้ังแต่เดือนเมษายน 2554 โดยบริษัท  
อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด มีการพัฒนาความสามารถ 
ในการซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path Parts โดยได้รับการรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพจาก Mitsubishi Hitachi Power  
Systems, Ltd. อย่างต่อเน่ือง และได้รบัการรบัรองระบบบรหิาร
งานคุณภาพด้านงานซ่อมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
รวมถึง การเริ่มพัฒนาความสามารถในการซ่อมชิ้นส่วน  
Hot Gas Path Parts ของเครื่องกังหันก๊าซนอกเหนือจาก 
Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) อีกด้วย

	 ➢	 ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง
  
  - บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ากัด 
ด�าเนินการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงาน 
ชีวมวลสงขลาไบโอแมส
  - Siphandone-RATCH LAO Company Limited
ด�าเนินการพัฒนาโครงการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่ง (Wood Pellet) ใน สปป.ลาว

	 ➢	 ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
  
  - บริษัท พูไฟมายน่ิง จ�ากัด 
ด�าเนินการเหมืองถ่านหินเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนหงสา

	 ➢	 ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์
  
  - การลงทุนในหลกัทรพัย์ของ EDL-Generation 
Company ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว โดย บริษัท อาร์เอช 
อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท 
ราช-ลาว จ�ากัด

   นอกจากน้ี บรษิทัยังมโีครงการต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาเข้าลงทุนเพ่ิมเติมอีกหลายโครงการ ท้ังโครงการ 
ในธุรกิจผลติไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน ธุรกิจเก่ียวเนือ่ง  
และธุรกิจอื่นๆ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามทิศทาง 
กลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป อาทิ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจิ 1 โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการด�าเนนิงาน 
และบ�ารงุรกัษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงหมายเลข 6  
สายบางปะอิน-นครราชสีมา และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี เป็นต้น  
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ด้านการบริหารการเงิน

•	 กำรออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จ�านวน 8,000 ล้านบาท 
ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท้ังหมด 4 ชุด  
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ภายใต้กรอบหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของบริษัท  (Green Bond Framework) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของ 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)

 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทต้ิง จ�ากัด อยู่ในเกณฑ์ AAA (แนวโน้มอันดับเครดิต 
Stable) เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในครั้งน้ีไปใช้เพ่ือการลงทุน และ/หรือ ช�าระคืนหน้ีเดิม และ/หรือ ช�าระคืนเงินทุนในบางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการใหม ่
หรือโครงการท่ีมีอยู่เดิม ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์
การระดมทุนเพ่ือโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงโครงการดังต่อไปน้ี 

 1. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมถึง การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ท้ังทางตรง และ/หรือ  
  ทางอ้อมโดย ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทในเครือ ในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Projects) 
 2.  ระบบการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation) รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง 

 โดยบริษัทจะน�าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งน้ีไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวข้างต้น
ภายในปี 2565

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ดังกล่าวคงเหลือ ดังน้ี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ	์
ตรำสำรหนี้

วันออกตรำสำร วันครบก�ำหนดอำยุ อำยุหุ ้นกู ้	(ปี) อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

จ�ำนวน
(ล้ำนบำท)

ชุดที่ 1 RATCH23NA 4/11/2563 4/11/2566 3 1.32 1,000

ชุดที่ 2 RATCH25NA 4/11/2563 4/11/2568 5 1.76 1,500

ชุดที่ 3 RATCH30NA 4/11/2563 4/11/2573 10 2.61 1,500

ชุดที่ 4 RATCH35NA 4/11/2563 4/11/2578 15 2.94 4,000

 ทั้งน้ี สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ได้มีการประกาศรางวัลส�าหรับงาน Best 
Bond Award ประจ�าปี 2563  โดยบริษัทได้รับ 2 รางวัลจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ดังน้ี
 • รางวัล Deal of the Year : รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน  
  และประสบความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2563
 • รางวัล Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาคเอกชน : รางวัลท่ีมอบให้แก่ตราสารหน้ี 
  ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้มาตรฐานและกรอบหลักเกณฑ์ในการระดมทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม/ สังคม/ ความยั่งยืน (Green,  
  Social, Sustainable Financing Framework) และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม
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•	 อันดับเครดิตของบริษัท
 บริษัทจัดอันดับเครดิตได้ประกาศอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนี้  1) TRIS Rating ท่ีระดับ AAA  
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” 2) Moody’s Investors Service ท่ีระดับ Baa1 แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และ3) S&P  
Global Ratings ท่ีระดับ BBB+  แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” 

ด้านการบริหารองค์กร
 บริษัทตระหนักดีว่า การพัฒนาองค์กรให้ด�าเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตก้าวหน้าและย่ังยืนในฐานะพลเมืองธุรกิจที่ดี 
ต่อสังคมน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยรากฐานท่ีมั่นคงจากการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีสมรรถนะแข็งแกร่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของสถานที่ท�างาน ยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังนวัตกรรมเป็นหน่ึง 
ในค่านิยมหลักขององค์กร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จนสามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่วางไว้ โดยมีความเหมาะสมและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพล 
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว 

•	 กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุน	
 
 บริษัทได้จัดสรรเงินลงทุนส�าหรับโครงการท่ีบรรลุข้อตกลงในปี 2563 และโครงการเดิม ซึ่งเป็นการลงทุนต่อเนื่อง 
เป็นจ�านวนเงิน 10,982 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการต่างๆ ดังน้ี

โครงกำรปี	2563 โครงกำรลงทุนต่อเนื่อง

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เน็กส์ซิฟ  ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง

โรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ย่ี โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau

การลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (ABEIF) 

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin

โครงการเอกชนร่วมทุนในส่วนการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา (O&M) 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา 
และ หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 

โครงการโครงข่ายสายใยแก้วน�าแสง
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
นวนคร (ส่วนขยาย)

 นอกจากน้ี The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินระดับสากลได้ประกาศรางวัลส�าหรับงาน The Asset Triple A  
Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 โดยบริษัทได้รับรางวัลดังน้ี
 • Best Local Currency Green Bond : รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับภูมิภาค ท่ีมอบให้แก่บริษัท จากความส�าเร็จ 
  ในการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bonds) ครั้งแรกของบริษัท โดยเงินที่ได้จาก 
  การออกหุ้นกู้ดังกล่าวน�าไปใช้ในโครงการพลังงานลม และโครงการรถไฟฟ้า (Eligible green projects) ทั้งจ�านวน  
  และนับเป็นครั้งแรกท่ีผู้ออกหุ้นกู้ใช้ Assurance report  แทนการใช้ Second party opinion report และได้รับ 
  การยอมรับเป็นอย่างดี
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 ด ้วยพนักงานถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนกิจการ 
บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ให้มีความพร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ธุรกิจ โดยผู ้บริหารและพนักงานจะต้องได้รับการส่งเสริม 
ให้มอีงค์ความรูร้อบด้าน มคีวามสามารถในหน้าทีท่ีไ่ด้รบัผดิชอบ 
และมีทักษะอย่างมืออาชีพ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว  
รวมถึง ทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกธุรกิจ 
ในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างศักยภาพในการท�างาน
ที่ ย่ังยืน แม้ในยามที่เกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 การด�าเนินงาน 
ด้านการบริหารองค์กรในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทมุ่งเน้น 
การบรหิารงานอย่างเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญยิ่ง ทั้งนี้ การด�าเนินงานส�าคัญต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลช่วงสถานการณ ์
แพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความห่วงใยและ 
ตระหนักย่ิงว่า การดูแลพนักงานบริษัทให้ปลอดภัยจากการ
ระบาดของ COVID-19 เป็นภารกิจท่ีส�าคัญบริษัทมีการสื่อสาร
ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ ชัดเจนและรวดเร็ว เพ่ือให้พนักงาน 
ได้รับรู้และน�าไปปฏิบัติ รวมท้ัง สนับสนุนให้พนักงานสามารถ
ด�ารงชีวิตควบคู่กับท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีใหม่  
‘New Normal’ ในช่วงการระบาดในประเทศ บริษัทได ้
ปรบัเปลีย่นวธีิการท�างานโดยน�าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการท�างาน เช่น ระบบการประชุมทางออนไลน์  
เพ่ือรกัษาระยะห่างทางสงัคม มาตรการตัง้จดุตรวจวัดอณุหภูมิ  
การจัดให ้มี เจลแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ส�านักงานทั่วทุกจุด  
การแจกหน้ากากอนามัย รวมถึง ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย  
การกินร้อนช้อนตัวเอง และเพ่ือให้พนักงานมีความมั่นใจ 
และลดความกังวลให้กับพนักงานบริษัทมีการออกประกาศ 
ให ้พนักงานรับทราบอย ่างท่ัวถึงเรื่องสิทธิในการรักษา
โรค COVID-19 ซึ่งครอบคลุมอยู่ในแผนประกันที่บริษัท 
ท�าไว้ให้กบัพนักงานทุกคนอยู่แล้ว และเพ่ิมการจดัท�ากรมธรรม์ 
คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับพนักงานอีกด้วย  
และการก�าหนดมาตรการให้พนักงานท�างานท่ีบ้าน (Work 
at Home) โดยได้จัดท�าคู่มือเพ่ือการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ 
โทรศัพท์มือถือส�าหรับทุกหน่วยงาน ท่ีจ�าเป็นต้องติดต่อ
ประสานงานและการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติงาน 
ทางไกลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป ็นระบบเครือข ่ายปฏิบัติงาน 
ภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมพนักงาน
จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือ
ตลอดระยะเวลามาตรการท่ีพนักงานปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

  ส�าหรับการจัดกลุ่มพนักงานตามมาตรการปรับวิธี
การท�างาน แบ่งเป็น
  กลุ่มท่ี 1  พ นั ก ง า น ที่ จ� า เ ป ็ น ต ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในสถานท่ีเดิม
  กลุ่มที่ 2  พนักงานที่จ�าเป ็นต้องท�างานด้วยกัน  
ให้เข้ามาที่ส�านักงานและท�างานร่วมกันตามความจ�าเป็น 
โดยค�านึงถึงระยะห่างทางสังคม และให้ใช้เวลาไม่มาก 
  กลุ่มท่ี 3  พนักงานท่ีสามารถปฏิบตังิานจากทีบ้่านได้ 
และสามารถส่งมอบผลลัพธ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง

  2. การส�ารวจความผูกพันของพนักงาน 
บรษิทัได้ท�าการประเมนิระดบัความผกูพันของบคุลากรท่ีมต่ีอองค์กร  
(Employee Engagement) มาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี 2560  
ซึ่ งบริษั ทมี การด� า เนินงาน เ พ่ือยกระ ดับความผูก พัน 
ของบริษัทมาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2563 มีการขับเคลื่อน 
แผนงานโดยแต่ละสายงานจะมีตัวแทนในการจัดการประชุม 
และด�าเนินกิจกรรม เพ่ือสร ้างความผูกพัน ส�าหรับช่วง 
ท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และพนักงานปฏิบัติงาน 
จากท่ีบ้าน ก็ได้ปรับรูปแบบการประชุม ส่ือสาร รวมท้ัง  
กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ อาทิ การประชุมทางไกล  
การร่วมสนุกตอบค�าถามผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมแข่งขัน 
การท�าอาหาร เป็นต้น และเมือ่สถานการณ์คล่ีคลายและกลบัเข้ามา 
ปฏบิติังานท่ีส�านักงานแล้วน้ัน ก็ได้มกีารสือ่สาร การจดักิจกรรม 
ที่ค� า นึง ถึงระยะห ่างทางสั งคม ผ ่านรูปแบบกิจกรรม 
ในภาพรวมและกิจกรรมย่อยของแต่ละสายงานอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  
ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรมสัมมนา
ประจ�าปี กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน กิจกรรมประชุม
สายงานแบบ Skip Level กิจกรรมประชุมระหว่างสายงาน  
(Cross Function) กิจกรรมจติอาสา กิจกรรมให้ความรูแ้ก่พนักงาน 
ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ในชื่องาน  
Hello สาระเต็มปีที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge  
Sharing) รวมท้ังกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรม  
RATCH Step Up #2 กิจกรรมปันน�้าใจให้น้อง เป็นต้น

  จากผลการส�ารวจความผกูพันของพนักงานในปี 2563  
พบว่า ระดับความผูกพันเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 9.28  
และผลที่ได้จากการส�ารวจจะถูกน�ามาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท�า 
เป ็นแผนการด�าเนินงานด ้าน Engagement ท้ังแผน 
ในภาพรวมและแผนย่อยรายสายงาน โดยเป็นการท�างาน
ร ่วมกันระหว ่างผู ้บริหารและตัวแทนในแต่ละสายงาน 
เพ่ือการด�าเนินงานด้านสร ้างความผูกพันของพนักงาน 
ต่อองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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  3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในปี 2563 บริษัทมุ่งสร้างความตระหนักผ่านค่านิยมองค์กร 
ด้าน Power of Professional และ Power of Teamwork  
เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานสามารถแสดงทักษะ ความสามารถ 
อย่างมืออาชีพด้วยความเป็นเลิศ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
และธรรมาภบิาล ตลอดจนสามารถแสดงตนเป็นผูน้�าและผูต้าม 
ที่ดีตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
ในการท�างานร่วมกันโดยจดัอบรมเชงิปฏิบตักิารแบบ 2 วัน 1 คนื  
ให้แก่ผู้บริหารและกลุ่มพนักงานทุกคนในองค์กรทุกสายงาน  
โดยแบ่งเป็น 5 รุ ่น โดยมีพนักงานเข้าร่วมรวม 237 คน  
เพ่ือเข้ารับการอบรมและร่วมท�ากิจกรรมในหลักสูตร “RATCH  
Professional Teamwork” ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ประสาน
ความร่วมมอืเกิดพลงัความสามคัคใีนการท�างานและใช้ความคิด 
เชิงสร ้างสรรค์โดยมีผลสรุปการทดสอบความตระหนักรู ้  
ของผู้เข้าร่วมอบรมเฉลี่ยร้อยละ 89.55 

  4. การจัดการองค์ความรู้ บริษัทมุ่งส่งเสริมให้เกิด 
สังคมแห่งการเรียนรู ้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(Knowledge Sharing Society) โดยสร้างกระบวนการจัดเก็บ 
ความรู ้เพ่ือรวบรวมองค์ความรู ้ในด้านบริหารจัดการและ
พัฒนาโครงการต่างๆ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร 
ในองค์กรผู ้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพ่ือให้พนักงาน 
ทุกกลุ ่มท้ังภายในสายงานและข้ามสายงาน ได้มีโอกาส 
ร่วมเรียนรู ้จากการเก็บเก่ียวประสบการณ์ผ่านรุ ่นพ่ีรุ ่นน้อง
ในองค์กรได้ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
Knowledge Center Sharepoint ชื่อว ่า “KM Portal”  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน โดยในปีที่ผ่านมา
ได้ด�าเนินการเปิดกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community 
of Practice - CoP) จ�านวน 10 กลุ่ม และมีการจัดกิจกรรม
อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) รวมจ�านวน 
5 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมข้อมูลความรู้ด้านการบริหารสินทรัพย ์
ของโครงการลงทุนความท้าทายและการบริหารจัดการ 
โครงการการถอดบทเรียนในโครงการลงทุน ความรู ้ด ้าน 
กลไกการรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตลอดจนการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

  5. การก�าหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัย
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทได ้ออกประกาศ 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT เมื่อเดือนมิถุนายน 2563  
เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยก�าหนดเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ  
การก�ากับดูแลและบริหารจัดการ IT ระดับองค์กรท่ีดี และ  

การรกัษาความปลอดภยัของระบบ IT ทีค่รอบคลมุสาระส�าคญั  
ได้แก่ การก�าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT  
ที่จะต้องมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีการระบุความเสี่ยง 
ที่ เ ก่ียวข ้องด้าน IT เพ่ือประเมินความเสี่ยงและบริหาร
จัดการ โดยก�าหนดวิธีการ เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ การก�าหนดแนวทางปฏิบัติและ
ข ้อห ้ามเพ่ือป้องกันการกระท�าผิดตามนโยบายก�าหนด
โครงสร ้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT โดยระบุ 
ต�าแหน ่งและหน ้า ท่ีความรับผิดชอบเพ่ือใช ้ เป ็นกรอบ 
ในการบริหารจัดการการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับบุคลากร หรือหน่วยงาน
ภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้มีการลงนามในสัญญาไม่เปิดเผย 
ความลับของบริษัท ก�าหนดให้ผู ้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน
ภายนอกท่ีรับจ้างต้องรับทราบถึงนโยบายด้าน IT ของบริษัท 
โดยก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศอบรมให้กับพนักงานใหม่ 
และการบริหารจัดการสินทรัพย์สารสนเทศ โดยการควบคุม 
การใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ โปรแกรม การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการ 
เข้าถึงข้อมูล รหัสข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพ่ือรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบ IT  
การบริหารจัดการ เห ตุการณ ์ ท่ีอาจส ่ งผลกระทบต ่อ 
ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 6. การบริหารจัดการอาคารส�านักงาน RATCH  
ท่ี ได ้ รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล  
บรษิทัได้รบัรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 
จากสมาพันธ์วิศวกรรมอาเซยีน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะท่ีอาคารมีการออกแบบที่ดี  
มีอุปกรณ์ประกอบอาคารท่ีดี มีมาตรฐานความปลอดภัย  
มีการบริหารจัดการอาคารท่ีดี ต้ังแต ่นโยบายผู ้บริหาร  
จนถึงระดับผู ้ปฏิบั ติการโดยมีการปฏิบั ติตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด ผ่านการตรวจสอบอาคาร การบ�ารุงรักษา
และทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมทั้งยังน�าอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดี 
มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยบริษัทตระหนักว่า  
การดูแลพนักงานทุกคนให้มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างาน ถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่บริษัทมุ ่งมั่นจะด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีสมรรถนะท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือสนองต่อเป้าหมายการสร้าง
ความมั่นคงและย่ังยืนของธุรกิจสืบไป
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เหตุกำรณ์ส�ำคัญในรอบปี

 ในปี 2563 เป็นปีที่ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบ 
อย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่เป็นอปุสรรคหน่ึง 
ในการด�าเนินธุรกิจ และท�าให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว  
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางอุปสรรคดังกล่าว บริษัทยังคงยึดมั่น 
การด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
และยึดแนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบย่ังยืนในการขับเคลื่อน
องค์กร คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ร่วมกันก�าหนด
ให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก  
เป ็นประจ�าทุกปี โดยปี 2564 บริษัทยังคงด�าเนินธุรกิจ 
ตามวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าด้านพลังงาน และระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีมุ ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ภายใต้พันธกิจ ทิศทาง และเป้าหมายหลัก 
ที่ได้ก�าหนดไว้ และยังมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือก้าวไปสู ่การเติบโต 
อย่างย่ังยืนต่อไป นอกจากน้ี ยังมีเหตุการณ์ส�าคัญอื่นๆ  
สรุปได้ดังน้ี

2563

  มกราคม

- บรษิทัขายหุน้สามญัของบรษิทั หนิกองเพาเวอร์โฮลดิง้ จ�ากัด 
จ�านวน 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้น
ท้ังหมด ในราคาหุ้นละ 10 บาท เท่ากับมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ 
(ราคาพาร์) คิดเป็นจ�านวนเงิน 1.96 ล้านบาท ให้แก่บริษัท 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี  
3 มกราคม 2563 และต่อมาเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 
โครงการได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. และ
ลงนามสัญญาส�าคัญ ได้แก่ สัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม 
จัดหา และก่อสร้าง และสัญญาบริการซ่อมบ�ารุงและจัดหา
อะไหล่ระยะยาว

- บริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท นวนคร 
จ�ากัด (มหาชน) (NNCL) และบริษัท เอแอลที เทเลคอม 
จ�ากัด (มหาชน) (ALT) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
(Memorandum of Understanding: MOU) “โครงการ  
District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ”  
ซึ่งเป ็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการ
ด้านการผลิต การค้า พลังงาน และโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล

  มีนาคม

- บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (RAC)  
บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจ�านวน ได้ลงนามสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้ากับ Infigen Energy ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ออสเตรเลีย และเป็นบริษัทชั้นน�าในการร่วมเปลี่ยนผ่านธุรกิจ 
พลังงานของเครือรัฐออสเตรเลียเข ้าสู ่พลังงานทดแทน  
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Infigen  
Energy ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector (ขนาดก�าลังการผลิต  
226.80 เมกะวัตต์) โดยจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา 
เมือ่โครงการเริม่ผลติไฟฟ้าครัง้แรก (First Energy Generation)  
ภายในปี 2563 และสญัญาจะสิน้สดุในวันที ่31 ธันวาคม 2573 
และต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 RAC ได้บรรลุข้อตกลง 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ ALDI Foods Pty Ltd  
ซึ่งเป็นผู ้ค ้าปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะ 
รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวร้อยละ 19.40 ของพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ เริ่มต้ังแต่โครงการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ตามแผนภายในปี 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี

- บริษัทได ้ลงนามสัญญาซื้ อขายหุ ้นสามัญ NER  
Singapore Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงนิประมาณ  
21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 662 ล้านบาท)  
จาก Nexif Energy Thailand B.V. ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่  
12 มีนาคม 2563 เพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายเล็กเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง ต่อมาเมื่อวันท่ี  
21 เมษายน 2563 โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวประสบความส�าเรจ็ 
ใ น ก า ร เ บิ ก เ งิ น กู ้ ง ว ด แ ร ก จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ต ่ า ง ๆ  
และเมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ได ้เปล่ียนชื่อบริษัท 
ร่วมทุนจากเดิม NER Singapore Pte. Ltd. เป็น Nexif 
RATCH Energy Singapore Pte. Ltd. 

- บริษัทได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ NNCL และ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 40, 35 และ 25 ตามล�าดับ เมื่อวันท่ี 27 
มีนาคม 2563 เพ่ือร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัด
นครราชสีมา และต่อมาเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้น 
ทัง้สามราย ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน “บรษิทั อาร์ อ ีเอน็  
โคราช เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด” ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
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  พฤษภาคม 

- บรษิทั อาร์เอช อนิเตอร์เนชัน่แนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด  
(RHIS) บริษัทย ่อยทางอ ้อมท่ีบริษัทถือหุ ้น ท้ังจ�านวน  
ได ้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ ้น RATCH & AIDC Wind  
Energy Pte. Ltd. (บริษัทในสาธารณรัฐสิงคโปร์) ในสัดส่วน
ร้อยละ 63.8 กับ Asia Investment, Development and  
Construction Sole Co., Ltd. ผูถื้อหุน้เดมิ (บรษิทัใน  สปป.ลาว) 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้น 
แล ้วเสร็จจะท�าให ้บริษัทมีสัดส ่วนการถือหุ ้นทางอ ้อม  
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Thanh Phong ในสาธารณรฐั 
สังคมนิยมเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 51 ตามเงื่อนไข 
บั ง คั บ ก ่ อ น ข อ ง สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย หุ ้ น  แ ล ะ ก า ร อ นุ มั ต ิ
จากหน่วยงานรัฐบาลที่เก่ียวข้อง

- RL เข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน ในการเข้าท�าสัญญา 
ให้บริการจัดหาบุคลากรเพ่ือไปปฏิบัติงานเดินเคร่ืองและบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้าเงี้ยบ 1 ใน สปป.ลาว กับ กฟผ.  
เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 มูลค่าสัญญา 36.67 ล้านบาท  
ระยะเวลา 58 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2568 

  มิถุนายน 

- เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้อ่าน
ค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีแพ่งระหว่างบริษัท 
เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (โจทก์) และบริษัท โดยกล่าวหาว่า  
บริษัทและผู้บริหารกระท�าผิดข้อตกลงในการร่วมประกอบ
กิจการ เพ่ือเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้สิทธิ 
ไม่สุจริตท่ีจะไม่ย่ืนข้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้า ท�าให้โจทก ์
เสยีหายและขาดประโยชน์จากการไม่ได้รบัคดัเลอืกการประมลู  
โดยมีค�าพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลชั้นต ้น  
(ศาลจังหวัดนนทบุรี) ที่ยกฟ้องโจทก์ ด ้วยเหตุท่ีบริษัท  
บริษัทย ่อย และผู ้บริหารไม ่ได ้กระท�าละเมิดต ่อโจทก ์
ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง

- โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้จังหวัดราชบรุ ีขนาดก�าลงัการผลติ  
720 เมกะวัตต์  ได้สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ
ได้ยุติการเดินเครื่องเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบต้ังแต่วันท่ี 30 
มิถุนายน 2563

  กรกฎาคม

- บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(RHIC) จดทะเบียนเพ่ิมทุนจ�านวน 15,000 ล ้านบาท  
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท และเรียกช�าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนงวดแรกแล้วจ�านวน 
6,150 ล้านบาท เพ่ือท�าการเพ่ิมทุนต่อไปยังบริษัท อาร์เอช 
อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (RHIM) 
และ RHIS (บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของ RHIC)  
เป็นเงนิจ�านวน 200.20 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และ 200 ล้านเหรยีญ 
สหรัฐฯ ตามล�าดับ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อมา 
เมือ่วันที ่5 พฤศจกิายน 2563 RHIC ได้เรยีกช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 
งวดท่ี 2 จ�านวน 2,130 ล้านบาท เพ่ือท�าการเพ่ิมทุนต่อไปยัง  
RHIM และ RHIS อีกบริษัทละ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564 ได้เรียกช�าระค่าหุ ้นเพ่ิมทุน 
งวดท่ี 3 จ�านวน 705 ล้านบาท เพ่ือท�าการเพ่ิมทุนต่อไปยัง  
RHIM และ RHIS อกีบรษิทัละ 23 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ือน�าไปใช้ 
ลงทุนโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ รวมถึง ช�าระคืนเงินกู้ยืม 
ระยะส้ัน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของแต่ละบริษัท  
ส�าหรับค่าหุ ้นส่วนท่ีเหลือบริษัทย่อยท้ังสามจะเรียกช�าระ
เพ่ิมเติมตามความจ�าเป็นในการลงทุนในโครงการต่างๆ  
ในอนาคตต่อไป

- RHIS  ได้ลงนามสัญญาหลัก (Definitive Agreement) 
ท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint 
Stock Company (Geleximco) ภายหลังจากบรรลุเง่ือนไข
บงัคบัก่อนท่ีระบใุนสญัญาน้ี RHIS กับ Geleximco จะร่วมลงทนุ 
ในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund (ABEIF)  
ซึ่งเป็นกองทุนเวียดนามท่ีมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน 
และโครงสร้างพ้ืนฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ทีร่วมถึงแต่ไม่จ�ากดัเฉพาะโครงการพลงัความร้อนและโครงการ 
พลงังานทดแทน แต่ยังรวมถึงโครงการท่ีมศีกัยภาพต่างๆ ได้แก่ 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดก�าลังผลิต 1,200 เมกะวัตต์  
อยู ่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ต้ังอยู ่ทางตอนกลาง 
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน Thang Long ขนาดก�าลังผลิต 620 เมกะวัตต์  
เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์แล้ว ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของสาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า ขนาดก�าลัง
การผลิต 150 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างเริ่มพัฒนาโครงการ และ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดก�าลังการผลิต 650 เมกะวัตต์  
ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม ขณะน้ี
อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ เป็นต้น ท้ังน้ี บรษิทั และ Geleximco 

42



จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียน  
(Charter Capital) ของกองทุน ABEIF ตามล�าดับ โดยมูลค่า 
การลงทุน  ของ RHIS ประมาณ 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
หรือเทียบเท ่าประมาณ 2,500 ล ้านบาท และต ่อมา 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองทุน ABEIF ได้ลงทุนครั้งแรก  
ในภาคการผลิตไฟฟ้า (Power Sector) โดยเข้าถือหุ ้น 
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 45 คิดเป็นเงินลงทุนจ�านวน 
3,601,004,640,000 ดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่าจ�านวน  
4,920 ล้านบาท) ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long 
ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 

  สิงหาคม

- บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด (SIC) บริษัทย่อย 
ซึ่งบริษัทถือหุ้นร่วมกับ ALT ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49  
ตามล�าดับ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 549,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ�านวน 54,900,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ  
10 บาท (คิดเป็นสัดส่วนของบริษัท 27,999,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นเงิน 279,990,000 บาท) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 
และภายหลังการเพ่ิมทุนแล้วเสร็จ จะท�าให้มีทุนจดทะเบียน
รวม 550,000,000 บาท ซึ่งการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในครั้งน้ี 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน�าเงินไปเข้าซื้อโครงข่ายสายใยแก้ว
น�าแสง จ�านวน 2 โครงการ จาก ALT ได้แก่ โครงข่ายใยแก้ว 
น�าแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการ 
ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินผ่านท่อใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง 
บนถนน 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน-
ประดิพัทธ์ และถนนพญาไท (รวมเรียกทั้ง 2 โครงการว่า 
“ทรัพย์สินโครงการ”) รวมมูลค่าท้ังสิ้น 530,868,730 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ส�าหรับเงินส่วนท่ีเหลือจากการซื้อ
ทรัพย์สินดังกล่าวจะใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SIC 
ต่อไป และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู ้ร่วมทุนทั้งสาม  
ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางธรุกจิว่าด้วย การน�า
โครงข่ายโทรคมนาคมและพ้ืนท่ีในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย 
โทรคมนาคมของ กฟผ. ท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันและในอนาคต 
มาให้บริการและใช้ง่านร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยพร้อมให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563

- บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ได้รับความเห็นชอบ
จาก กฟผ. ให้ขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวตัต์  
และก�าลังการผลิตไอน�้าประมาณ 5.46 ตันต ่อชั่วโมง  
เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ิมเติมแล้ว  
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งการลงทุนจะใช้เงินประมาณ 
1,600 ล้านบาท ก�าหนดเริ่มงานก่อสร้างประมาณเดือน

กุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

  กันยายน

- บริษัทได้ลงนามสัญญาความร่วมมือพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(EGATi) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (EGCO) 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30, 40 และ 30 ตามล�าดับ 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 

- RL ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จ�ากัด (BGE) 
ประเทศไทย และ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED (SPD) ใน สปป.ลาว ได้จดทะเบียน 
จัดต้ังบริษัทร ่วมทุนในสัดส่วนร ้อยละ 25, 65 และ 10  
ตามล�าดับ เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2563 เพ่ือพัฒนาโครงการ
ผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) 
ขนาดก�าลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี ใน สปป.ลาว 

- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีค�าพิพากษาในคดีแพ่ง 
ระหว่างบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จ�ากัด (โจทก์) และบริษัท  
ซึ่ งโจทก ์ได ้ ย่ืนฟ ้องกล ่าวหาว ่า บริษัทละเมิดความลับ 
ทางการค ้าของโจทก ์ในการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ ้า 
พลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว โดยมีค�าพิพากษายกฟ้อง  
โดยให ้ เห ตุผลว ่ า  ข ้อมูล ท่ี โจทก ์กล ่ าวอ ้ างได ้สิ้ นสุด 
สภาพการเป็นความลับทางการค้าไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสถานะ 
เป็นเจ้าของความลับทางการค้าในข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป 
บริษัทจึงไม่มีภาระความรับผิดตามข้อพิพาททางกฎหมาย
ส�าหรับคดีในศาลชั้นต้นต่อไป

  ตุลาคม

- RL ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (Memorandum  
of Understanding: MOU) กับบริษัท สักสิด ท่ีปรึกษาและ 
การค้า จ�ากัด และรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2563  
เพ่ือส�ารวจท่ีดิน และศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้
อุตสาหกรรม ประเภทไม้กระถินณรงค์ และไม้โตเร็วส�าหรับ
ก่อสร้างโรงงาน Wood Pellet เขตเมืองตะโอ้ย เมืองสะหม้วย  
แขวงสาละวัน ใน สปป.ลาว โดยจะน�าผลการศึกษาดังกล่าว 
ไปใช ้ประโยชน์ในการย่ืนขอสัมปทานโครงการปลูกไม ้
อุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป
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- RL เข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน ในการเข้าท�าสัญญา 
Operation and Maintenance Services for Hongsa  
Mine Mouth Power Project in LAO PDR เพ่ือส่งบุคลากร 
ไปปฏิบตังิานเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
หงสา ใน สปป.ลาว กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  
มูลค่าสัญญา 168.11 ล้านบาท ระยะเวลา 36 เดือน ต้ังแต่ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

- โรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส ่วนขยาย)  
ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และเร่ิมรับรู ้รายได้ตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้ 
โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด มีขนาดก�าลัง 
การผลติไฟฟ้าสทุธิ รวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน�า้รวม 
ประมาณ 40 ตันต ่อชั่ ว โมง (รวมก�าลังการผลิตของ 
โรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่เดิมแล้ว)

  พฤศจิกายน

- บริษัทออกหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 1/2563 
จ�านวน 8,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท  
ปี 2563 วงเงนิ 15,000 ล้านบาท) เมือ่วันที ่4 พฤศจกิายน 2563  
โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

  ธันวาคม

- RHIS ลงนามสัญญาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม ร่วมกับ Nexif Energy Pte. Ltd. เมือ่วนัที ่4 ธันวาคม 2563  
ซึ่งภายหลังการพัฒนาโครงการ และได้รับใบอนุญาตต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง จะมีสัดส่วนการร่วมทุนอยู่ท่ีร้อยละ 50:50  

- บริษัทเข้าร่วมการประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูล 
ซื้อหุ้นสามัญบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) (“BAFS”) จ�านวน 98,983,125 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.53 ของหุ้นท่ีออกและช�าระแล้วทั้งหมด
ของบริษัทดังกล่าว จากบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ในราคาหุ ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 
2,712,137,625 บาท เมือ่วนัที ่19 ธันวาคม 2563 ต่อมาได้ลงนาม 
ในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  
เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุ้นพร้อมช�าระเงิน 
ค่าหุน้ดงักล่าวแล้วเสรจ็เมือ่วันท่ี 19 มกราคม 2564 ส่งผลให้บรษิทั  
ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจให้บรกิารเชือ้เพลงิการบนิเป็นครัง้แรก
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โครงสร้างรายได้	และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
และกำรร่วมค้ำ	

 รายได ้หลักของบริษัทมาจากรายได ้ค ่าขายไฟฟ้า 
ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อย โดยขาย 
กระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว  
25 ปี โครงสร้างรายได้พ้ืนฐานของโรงไฟฟ้าราชบรุ ีและโรงไฟฟ้า 
ไตรเอนเนอจี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment: AP) 
 รายได้ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ก�าหนดขึ้นเพ่ือให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ในการด�าเนินการ เช่น ค่าใช้จ่าย
บ�ารุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น โดยท่ัวไป
แล้วค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กับความพร้อม 
ของโรงไฟฟ้าในการผลติและจ่ายกระแสไฟฟ้าตามท่ี กฟผ.ก�าหนด 

2.  ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 
 รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าจะได้รับเมื่อมีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมีส่วนประกอบ
หลัก 2 ส่วน คือ
 1)  ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment)
 2) ค่าใช้จ่ายผนัแปรในการผลติและบ�ารุงรกัษา (Variable  
  Operating and Maintenance Payment)

3.  รายได้ตามสัญญาเช่า (Revenue from Lease Contract)
 รายได้ตามสญัญาเช่า คอื รายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วน 
ของการกู ้เงินและผลตอบแทนผู ้ ถือหุ ้น โดยบันทึกบัญช ี
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 นอกจากรายได้หลักจากค่าขายไฟฟ้าที่ได ้รับจาก 
โรงไฟฟ้าราชบุรีแล้ว บริษัทได้ รับรู ้รายได้ค ่าขายไฟฟ้า 
จากบรษิทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อย โดยขาย 
กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
ระยะยาว 25 ปี ขณะท่ีกระแสไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือและไอน�้า 
จะถูกจ�าหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้าง
รายได้พ้ืนฐานของโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น แบ่งออกเป็น  
4 ส่วนหลักๆ คือ

 1. ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุม
เงินลงทุนท้ังหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา และ 
ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบ�ารุงรักษา และปรับตาม
ความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability)  
ในการผลติและจ่ายไฟฟ้าตามทีก่�าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ได้รับ
เมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ 
ค่าเชื้อเพลิง
 3. ค่าการประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving: FS) 
ได้รับส�าหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงในแต่ละเดือน
ในอัตราการประหยัดการใช้เชื้อเพลิงที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า
 4. ค ่าพลังไฟฟ ้าและค ่าไอน�้า ท่ีขายให ้ กับลูกค ้า
อุตสาหกรรม

 นอกจากน้ี บริษัทยังรับรู้รายได้ค่าขายไฟฟ้าจากบริษัท 
ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ในเครอืรฐัออสเตรเลยี โดยมรีายได้หลกัจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานลม  
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้างรายได้พ้ืนฐาน 
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว ส�าหรบัโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ประกอบด้วย 

 1. ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: CP) ครอบคลุม 
เงินลงทุนท้ังหมด รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและ 
ปรับตามความพร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity  
Availabil i ty) ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามที่ก�าหนด 
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ได้รับ
เมื่อมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ 
ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบ�ารุงรักษา 
เป็นต้น

 ส�าหรับรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
ของ RAC ค�านวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้คูณกับราคา
ค่าไฟต่อหน่วยการผลิต
 ทั้งนี้ บริษัทยังรับรู ้รายได้จากส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนในการร่วมค้าท่ีลงทุนร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ อีก ดังน้ี
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ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
 1.  บรษิทั ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด โดยบรษิทั อาร์เอช อนิเตอร์
เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 
เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟ แบ่งออกเป็น  
3 ส่วน คือ ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า 
และรายได้ ตามสัญญาเช่า เช่นเดียวกับรายได้พ้ืนฐาน 
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จ�ากัด ป ัจจุบันโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนหงสา หน่วยท่ี 1 หน่วยที่ 2 และหน่วยท่ี 3 
ได้เดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์เพ่ือจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. แล้ว  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ
วันที่ 2 มีนาคม 2559 ตามล�าดับ 

 2.  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด โดยบริษัท ราชบุรี  
อัลลายแอนซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ ้น 
ร้อยละ 25 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วม 2 ชุด โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า และรายได้ 
ตามสัญญาเช ่า เช ่นเดียวกับรายได ้ พ้ืนฐานของบริษัท  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด 

 3.  บรษิทั ราชบรุเีวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด โดยบรษิทั  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จ�ากัด ซึ่ งเป ็นบริษัทย ่อยของบริษัท  
ถือหุ้นร้อยละ 40 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ  
Cogeneration กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ชุดที่ 1 และ 2 ได้เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์เพ่ือจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เมื่อวันที ่
1 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ตามล�าดับ

 4. บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด โดยบรษิทั ผลติไฟฟ้า 
ราชบุรี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 40 
ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โดยมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ กฟผ. 
เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร  
ส่วนเดิมและส่วนขยายได้เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์เพ่ือจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแล้ว เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2559 และ 31 ตลุาคม 2563  
ตามล�าดับ

 5. บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด โดยบริษัท  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น 
ร้อยละ 35 ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพร 
โคเจนเนอเรชั่น โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ 
Cogeneration กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เพ่ือจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้วเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2562

 6. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด ซึ่งบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 33.33 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
พลังน�้า-น�้างึม 2 ท่ี สปป.ลาว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
อายุ 25 ปี นับแต่วันท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์กับ กฟผ.  
โดยด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าครัง้แรก (Initial Operation Date)  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

 7. Fareast Renewable Development PTE. LTD. 
(FRD) โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ถือหุ้นร้อยละ 50  
โดยบริษัท FRD ถือหุ้นร้อยละ 53.21 ในโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
Asahan-1 มีขนาดก�าลังผลิต 180 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนแม่น�้า 
อาซาฮาน จังหวัดสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 และ 
มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 30 ปี ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2583  
กับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 8. บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด ซึ่งบริษัท 
ถือหุ้นร้อยละ 25 ด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน�้า  
ต้ังอยู่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจ�าปาสัก ใน สปป.ลาว และ
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 27 ปี กับ กฟผ. ได้เดินเครื่อง 
เชิ งพาณิชย ์ เ พ่ือจ�าหน ่ายกระแสไฟฟ ้าแล ้ว  เมื่อ วันที่  
6 ธันวาคม 2562

 9. บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน 
จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ถอืหุ้นร้อยละ 49 ด�าเนินงาน 
โรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง  
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายเล็กมากกับ กฟภ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder)  
จากกองทนุพัฒนาไฟฟ้า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (สกพ.) จ�านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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 10. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
ห้วยบง 3) และบริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด (โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
ห้วยบง 2) ซึ่งบริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 20 ด�าเนินการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท  
Non-Firm ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกับ กฟผ. และได้รับเงิน 
สนันสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ�านวน 3.50 บาท 
ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้า
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด คือ 
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
และ Ft ขายส่งเฉลี่ย

 11. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ากัด บริษัท โซล่า 
เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ากัด บรษิทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ากัด  
โดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ถือหุน้ร้อยละ 40 ด�าเนนิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ 
โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กมากกับ กฟภ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) 
จากกองทนุพัฒนาไฟฟ้า จ�านวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา  
10 ปี และมีรายได้ค่าขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เช่น
เดียวกับบริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 
ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย

 12. บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด โดยบริษัท ราชบุรี 
พลงังาน จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ถือหุน้ร้อยละ 40  
ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้และรากไม้ 
ยางพารา ตั้งอยู่ที่อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้ากับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี และต่อเน่ืองครั้งละ 5 ปี 
โดยอตัโนมตั ิ(รวม 20 ปี) ได้เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์เพ่ือจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558

 13. กองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund  
โดยบรษิทั อาร์เอช อนิเตอร์เนชัน่แนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49 ด�าเนินการ
ถือหุ้นทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 45 ในโครงการโรงไฟฟ้า 
ถ่านหนิ Thang Long ซึง่เป็นหน่ึงในโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเดินเครือ่ง 
เชิงพาณิชย์แล ้ว มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ภายใต้ 
กรอบสัญญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) ตั้งอยู ่
ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีก�าลัง
การผลิตรวม 620 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว 
25 ปี กับการไฟฟ้าเวียดนาม

ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 1. Asia Water Company Limited โดยบริษัท ราช-ลาว  
เซอร ์ วิส  จ�า กัด ซึ่ ง เป ็นบริษัทย ่อยของบริษัท ถือหุ ้น 
ร้อยละ 40 มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา 
ให้กับรัฐวิสาหกิจน�้าประปานครหลวงเวียงจันทน์ ใน สปป.ลาว  
ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ก�าลังการผลิตระยะท่ี 1 จ�านวน 
24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 2. บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 51 มีรายได้จากติดต้ังเครือข่ายส่ือสารใยแก้วน�าแสง
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ท่ีภาครัฐให ้การสนับสนุนครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพ 
ในประเทศไทย

 3. บริษัท ติงส ์  ออน เน็ต จ�ากัด ซึ่งบริษัทถือหุ ้น 
ร้อยละ 35 มรีายได้จากติดตัง้และพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม
และธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือให้บริการ Internet of Things

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ
 1. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด ซ่ึงบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษา โดยมีสัญญาให้บริการเป็นระยะเวลา 14 ปี  
ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด

 2. บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ากัด โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 37.50 มีรายได้จากการผลิตและ
จ�าหน่ายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท  ปี 2561 - 2563

ประเภทของรายได้ ดำาเนินการโดย
รายได้

 2563 2562 2561

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

การถือหุ้น
ของบริษัท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด 99.99   31,901.76 73.81 33,951.59 75.30

และการให้บริการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 100.00   2,990.26 6.92 2,181.65 4.84 

  บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  99.97   495.38 1.15  -     -    

  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด  99.99   53.71 0.12 50.90 0.11

รายได้ตามสัญญาเช่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด 99.99   2,923.23 6.76 3,335.81 7.40

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)  บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด  40.00   2,623.52 6.07 3,120.02 6.92 

  จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พูไฟมายน่ิง จ�ากัด  37.50   285.77 0.66 198.16 0.44 

  และการร่วมค้า บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  40.00   208.78 0.48 241.41 0.54 

  บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด  49.00   197.83 0.46 189.64 0.42 

  บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด  33.33   180.60 0.42 398.56 0.88 

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

  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 25.00   82.82 0.19 181.71 0.40 

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด  40.00   67.21 0.16 166.26 0.37 

  บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด 35.00   62.66 0.14 0.61  -    

  บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด 40.00   39.09 0.09 34.06 0.08 

  Perth Power Partnership (Kwinana) 30.00   34.91 0.08 42.69 0.09 

  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ากัด  40.00   34.61 0.08 29.51 0.07 

  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ากัด  40.00   33.49 0.08 30.34 0.07 

  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ากัด  40.00   31.56 0.07 28.59 0.06 

  บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด  20.00   29.44 0.07 (14.39) (0.03) 

  บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด  20.00   24.20 0.05 3.05 0.01 

  บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด 50.00   18.94 0.04 16.85 0.04 

  Asia Water Company Limited 40.00   0.38  -     -     -    

  บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ากัด  40.00    (0.01)  -     (0.01)  -    

  บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด 51.00   (0.10)  -     -     -    

  บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จ�ากัด 35.00   (2.26) (0.01)  -     -

  บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด  25.00   (272.30) (0.63) (5.74) (0.01) 

  บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด 40.00    -     -     -     -    

  กองทุน An Binh Energy and Infrastructure 49.00    -     -     -     -    

     Fund (โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long)

  โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง        

  PT Medco Ratch Power Riau 49.00   163.00 0.38 58.56  0.13

  บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด  10.00   - - - -

  บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด  10.00   - - - -    

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

  Nexif Ratch Energy Singapore Pte. Ltd. 49.00    -     -     -     -    

  บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ�ากัด * 51.00    -     -     -     -   
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 26,839.80 67.91

 2,684.83 6.79

 2,065.88 5.23

 62.03 0.16

 2,553.21 6.46

 3,035.99 7.68

 187.72 0.47

 202.30 0.51

 203.98 0.52

 (73.46) (0.19)

 213.25 0.54

 152.30 0.39

 125.40 0.32

 113.88 0.29

 40.49 0.10

 (176.65) (0.45)

 31.86 0.08

 33.31 0.08

 31.38 0.08

 19.44 0.05

 14.39 0.03

 20.41 0.05

 3.17 0.01

  (0.01)  -   

 (16.14) (0.04)

 (11.97) (0.03)

 (70.77) (0.18)

 (2.63) (0.01)

 125.19 0.32

 

 159.73 0.40

 118.96 0.30

 111.02 0.28

  28.29  0.07

  (12.69) (0.03)

  (7.80) (0.02)



หมายเหตุ    * เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทขายหุ้นในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด ร้อยละ 49 คงเหลือร้อยละ 51

ประเภทของรายได้ ดำาเนินการโดย
รายได้

 2563 2562 2561

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

การถือหุ้น
ของบริษัท

ร้อยละ

รายได้ค่าบริการการจัดการ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)     244.24 0.57 238.88 0.53 

  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด  99.99        -     -     -     -   

ดอกเบี้ยรับ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)    89.38 0.21 85.70 0.19 

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด 99.99   60.78 0.14 25.87 0.06 

  บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 100.00   29.83 0.07 27.83 0.06 

  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  100.00   20.32 0.05 70.38 0.16 

     (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  99.99   2.77 0.01 2.38 0.01 

     คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด  99.99   2.17 0.01 0.97  -

  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด 99.99   0.20  -    0.20  -

  บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ากัด 99.99   0.03  -    0.04  -

  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  100.00   0.02  -    0.02  -    

     (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด 99.99   0.01  -    0.01  -    

  บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ�ากัด * 99.99   0.01  -     -     -

เงินปันผลรับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด  99.99   55.59 0.13 104.16 0.23

  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  100.00   44.40 0.10 82.62 0.18 

     (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)    0.89  -     -     -

รายได้อ่ืน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด  99.99   45.94 0.11 57.20 0.13 

  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  100.00   11.07 0.03  -     -    

     (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)    8.44 0.02 0.91  -

  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด 99.99   0.73  -    0.40  -    

  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  100.00   0.31  -     -     -    

     (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

  บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  99.97   0.30  -     -     -    

  บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 100.00    -     -    130.55 0.29

ก�าไรจากการต่อรองราคาซื้อ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)     269.92 0.62  -     -

รวม      43,220.07 100.00 45,083.54 100.00 
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 275.25 0.70

  1.06   -   

 45.78 0.12

 52.31 0.13

 8.38 0.02

 49.54 0.13

 

 1.25  -   

 

 1.59  -   

 0.55  -   

 0.01  -   

  -     -   

  

 -     -   

  -     -   

 33.46 0.08

 26.71 0.07

 

 1.01  -   

 161.81 0.41

 0.19  -   

 

 5.01 0.01

 0.18  -   

  -     -   

 

 5.19 0.01

 46.62 0.12

 -     -

 39,521.99 100.00



 หน่วย 2559 2560* 2561* 2562* 2563*

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล	

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย และเงินทุนส�ารองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท  
     
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี 

บำทต่อหุ้น

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
	 2559	 2560*	 2561*	 2562*	 2563*

เงินปันผลระหว่ำงกำล	 เงินปันผลสุทธิจำกระหว่ำงกำล	 ก�ำไรต่อหุ้น	 เงินปันผลต่อหุ้น	

4.25 

2.35 

1.25

1.10

4.16

2.40 

1.25

1.15

3.85

2.40 

1.25

1.15

4.11

2.40 

1.25

1.15

4.34

2.40 

1.25

1.15

ก�าไรต่อหุ้น บาท 4.25 4.16 3.85 4.11 4.34

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 2.35 2.40 2.40 2.40 2.40**
 เงินปันผลระหว่างกาล บาท 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15
 เงินปันผลสุทธิจากระหว่างกาล บาท 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไร ร้อยละ 55.27 57.63 62.28 58.36 55.36

หมายเหตุ * ข้อมูลปี 2560-2563 จัดท�าตามนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
 ** เป็นระเบียบวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 ในวันท่ี 5 เมษายน 2564 
  ทั้งน้ี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563)  
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทแล้ว เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2563     
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท ราช กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
7 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 14,500 ล ้านบาท และได้เข ้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 45 ใช้ชื่อว่า  
“บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)” และชื่อหลักทรัพย์ “RATCH” ต่อมาเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2562  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ราช กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)” ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลด้ิง (Holding Company)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืนท่ีด�าเนินธุรกิจหลากหลายท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจ�าแนกธุรกิจ 
ในการลงทุนของบริษัทออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็น กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ  
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน และกลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แบ่งเป็น ระบบ
คมนาคมขนส่ง ผลิตน�้าประปา โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยี IoT การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโครงข่ายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ  
3) ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ แบ่งเป็น การให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า การซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ  
ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ และการจัดหาบุคลากรโรงไฟฟ้า 

l	 เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำ
l	 ซ่อมอุปกรณ์กังหันก๊ำซ
l	 ธุรกิจจัดหำเชื้อเพลิง
l	 ลงทุนผ่ำนตลำดหลักทรัพย์
l	 จัดหำบุคลำกรโรงไฟฟ้ำ

1.	 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ
 
 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ 2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน และ 
3) กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุน เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และมั่นคง ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักและพลังงานทดแทน ท้ังในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยสรุปดังนี้

ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	และธุรกิจอื่นๆ

l	 กลุ่มโรงไฟฟ้ำเชื้อเพลิงหลัก
l	 กลุ่มโรงไฟฟ้ำประเภท	 	
	 พลังงำนทดแทน
l	 กลุ่มโรงไฟฟ้ำในต่ำงประเทศ

l	 ระบบคมนำคมขนส่ง
l	 ผลิตน้�ำประปำ
l	 โครงข่ำยโทรคมนำคม
l	 เทคโนโลยี	IoT
l	 เมืองอัจฉริยะ
l	 โครงข่ำยส่งไฟฟ้ำอัจฉริยะ
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 1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงหลักในประเทศ จ�าแนกประเภท
ตามกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่
  
  (1) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
   (Independent Power Producer: IPPs) 
  (2) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 
   (Small Power Producer: SPPs) 

  โครงการส่วนใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยโครงการ 
ที่เดินเครื่องผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่  
โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี 
เพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้า 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าผู้ผลิต 
ไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายเล็กนวนคร ทั้งส่วนเดิมและส่วนขยาย ซึ่งได้เดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ท้ังน้ี โรงไฟฟ้า 
ไตรเอนเนอจี ้ได้เดนิเครือ่งครบตามอายุสญัญาและยุตกิารผลติ 
ตั้งแต่วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงหลักในประเทศท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา  
ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จ�านวน 2 เครื่อง 
ก�าลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ก�าหนดเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ เครื่องท่ี 1 ในปี 2567 และเครื่องที่ 2 ในปี 2568  
ตามล�าดับ โรงไฟฟ้าผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กส์ซิฟ ราช  
เอ็นเนอร์จี ระยอง ก�าลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ ก�าหนด 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 โรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช  
เอนเนอร์ย่ี ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าประเภท Independent 
Power Supply (IPS) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
นวนคร จังหวัดนครราชสีมา ก�าลังการผลิต 40 เมกะวัตต์  
ซึ่ งบริษัทร ่วมทุนกับบริษัท นวนคร จ�ากัด และบริษัท  
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ก�าหนดเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ในปี 2566 และโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช
โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย) ก�าลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ 
ก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565

 2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ 
  
  บรษิทัยงัคงตระหนกัถึงความส�าคญัในการด�าเนินการ 
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนดังกล่าว เพ่ือยืนหยัด 
ในเจตนารมณ์ที่ต้องการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง การมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ป ัญหาและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศโลกและสภาวะโลกร้อน แบ่งตามประเภทพลังงาน
ทดแทน ดังนี้

  (1) พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงาน 
   แสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3 โรงไฟฟ้า 
   พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 4  
   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์  
   โคราช 7 และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
   โซลาร์ต้า
  
  (2) พลังงานลม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
   ห้วยบง 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3
 
  (3) พลังงานชีวมวล ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงาน 
   ชีวมวลสงขลาไบโอแมส

 3) กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 
  
  บริษัทได้แสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน 
ในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในประเทศท่ีบริษัท
มีฐานการลงทุนอยู่เดิม ซึ่งประสบความส�าเร็จด้วยดี ปัจจุบัน 
บริษัทมีธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และ
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ดังน้ี 

  (1) สปป. ลาว เป็นโรงไฟฟ้าท่ีเดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ แล้ว 
   ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา 
   โรงไฟฟ้าพลังน�้า-น�้างึม 2 โรงไฟฟ้าพลังน�้า  
   เซเปียน-เซน�้าน้อย และโรงไฟฟ้าท่ีลงทุนผ่าน  
   การถือหลักทรพัย์ของ EDL-Generation Public  
   Company (EDL-Gen) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
   ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ผ่านบริษัท  
   ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด และบริษัท อาร์เอช  
   อนิเตอร์เนชัน่แนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด

  (2) เครือรัฐออสเตรเลีย ลงทุนผ ่านบริษัท  
   ราช-ออสเตรเลยี คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (RAC) ซึง่มท้ัีง 
   โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน  
   โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้เข้าลงทนุ ในโครงการ 
   โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin คาดว่าจะสามารถ 
   เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2564  และโครงการ 
   โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ซึ่งได้เข้าท�า 
   สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ Infigen  
   Energy และ ALDI Food Pty Ltd. ผู้ค้าปลีก 
   รายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยคาดว่า 
   จะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564
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  (3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในโรงไฟฟ้า 
   ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้า 
   พลังน�้า อาซาฮาน-1 และโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่าง 
   การก่อสร้างและพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าพลัง 
   ความร้อนร่วม Riau ก�าหนดเดนิเครีอ่งเชงิพาณิชย์ 
   ในปี 2564

  (4) สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงไฟฟ้าท่ีอยู ่
   ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คือ โรงไฟฟ้า 
   พลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II

  (5) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงทุน 
   ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซึ่งบริษัท 
   ได้ถือหุ้นในกองทุน An Binh Energy and  
   Infrastructure Fund (ABEIF) ในสัดส่วน 
   ร้อยละ 49 โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong  
   และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจ ิ1 ซึง่อยู่ระหว่าง 
   การพัฒนาร่วมกันของกลุ่ม กฟผ. ประกอบด้วย  
   บริษัท กฟผ. อินเตอร ์ เน ช่ันแนล จ�ากัด  
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) และ  
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

2.	 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน

 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ระบบคมนาคม
ขนส่ง ผลิตน�้าประปา โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยี IoT 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโครงข่ายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ 

 • ระบบคมนาคมขนส่ง โดยบริษัท นอร์ทเทิร์น  
  บางกอกโมโนเรล จ�ากัด และบรษิทั อสีเทร์ิน บางกอก 
  โมโนเรล จ�ากัด ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า 
  สายสชีมพู (ช่วงช่วงแคราย-มนีบรุ)ี และสายสีเหลอืง  
  (ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง) ตามล�าดับ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
  การก่อสร้าง คาดว่าจะให้บริการได้ในปี 2565
 • ผลติน�า้ประปา โดย Asia Water Company Limited 
  ลงทุนในโครงการน�้าประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว
 • โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยี IoT  
  โดยบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด และบริษัท  
  ติงส์ ออน เน็ท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ 
  พันธมิตร

 • การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยบริษัท ร่วมกับบริษัท  
  นวนคร จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เอ แอล ที เทเลคอม  
  จ�ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ในการพัฒนาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  และเขตส ่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ให ้ เป ็น 
  เมอืงอจัฉรยิะเตม็รปูแบบในลกัษณะโครงการน�าร่อง

3.	 ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	และธุรกิจอื่นๆ
 
 ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วย ธุรกิจ
ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจ 
ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง การลงทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ การจัดหาบุคลากรโรงไฟฟ้า บริษัท
แสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ  
ผ ่านบริษัทย ่อย และบริษัทร ่วมทุน ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทในอนาคต  
โดยจ�าแนกตามประเภทธุรกิจได้ ดังน้ี

 • ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
  โรงไฟฟ้า โดยบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด  
  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด และบริษัท ชูบุราชบุรี  
  อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด
 • ธุรกิจซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ โดยร่วมทุน 
  ในบริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
 • ธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยบริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ากัด  
  ให้บรกิารจดัหาเชือ้เพลงิ ให้แก่ บรษิทั ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด 
 • ธรุกิจจัดหาเชือ้เพลงิ โดยบรษิทั สงขลาไบโอฟูเอล จ�ากัด  
  ให้บรกิารจดัหาเชือ้เพลงิให้แก่ บรษิทั สงขลาไบโอแมส จ�ากัด
 • ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง  
  โดย Siphandone-RATCH LAO Company  
  Limited ใน สปป.ลาว

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ  
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน  
และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัท ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์
ของ ก.ล.ต. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในประเทศ

 ปี 2563 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการจีดีพีท้ังปีของเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอย 
โดยติดลบร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ท้ังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงครามการค้าและภัยแล้ง จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลง
หรือติดลบร้อยละ 4.4 ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวที่เศรษฐกิจ 
มีการขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของจีดีพีติดลบร้อยละ 6.5 ในขณะท่ีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  จะเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตเป็นบวกท่ีร้อยละ 2.91 ส่วนประเทศที่มีอัตราการเติบโตติดลบ
นอกจากประเทศไทย ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย มีอัตราการเติบโต
ติดลบร้อยละ 1.5, 9.5 และ 6.0 ตามล�าดับ

 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท�าให้
เกิดการชะลอตัวขึ้น ดังจะเห็นได้จากความต้องการใช้ไฟฟ้าเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 น. ท่ีลดลงเหลือเท่ากับ  
28,636.70 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  
เวลา 22.27 น. ท่ีมีจ�านวนเท่ากับ 30,853 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ แม้ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 
จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากนโยบายภาครัฐท่ีขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” ก็ตาม และจากการผ่อนคลาย 
มาตรการล็อกดาวน์ในระยะท่ี 1 และ 2 จะท�าให้แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเริ่มดีข้ึน แต่กิจการบางประเภทยังคงไม่สามารถ 
กลับมาด�าเนินกิจการได้ตามปกติ และยังส่งผลให้การจัดหาพลังงานขั้นต้นและการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลงในทุกประเภท

27,422.60 

27,112.30

28,636.70

27,747.20
27,239.80

26,855.10

28,327.70

27,234.50

26,161.60

27,159.40

27,433.00

25,924.10

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

31,000 

30,000 

29,000 

28,000 

27,000 

26,000

25,000

MW

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

ค่าประมาณการ 2563

ข้อมูลปัจจุบัน

ข้อมูลปี 2562

55รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



การจัดทำาแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1)
 
 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ท�าการทบทวน
และปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ
และฐานราก โดยจัดท�าเป็นแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี 1 (PDP 2018  
Revision 1) ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2563 และวันที ่20 ตุลาคม 2563 ตามล�าดับ  
ซึ่งได้ให้ความส�าคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านความม่ันคง 
ทางพลังงาน ครอบคลุมท้ังระบบไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า 
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้ารายพ้ืนท่ี ตอบสนองปริมาณ
ความต้องการไฟฟ้าเพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ รวมถึง การพิจารณาโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคง 
ในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรบักรณีเกิดเหตวุกิฤตด้านพลงังาน 
2) ด้านเศรษฐกิจ โดยค�านงึถึงต้นทนุการผลติไฟฟ้าท่ีเหมาะสม  
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต�่า เพ่ือลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า
และไม่เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศในระยะยาว รวมถึง การเตรียมความพร้อม 
ของระบบไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า  
ซึง่ช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
ทดแทนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า ท้ังด้าน 
การผลิตไฟฟ้าและด้านการใช ้ไฟฟ้า โดยพัฒนาระบบ 
โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ การปรบัปรงุดงักล่าว มคีวามแตกต่าง 
จากแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) ฉบับเดิม  
ดังนี้

 1. ปรบัลดการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโซล่าร์ประชาชน
 2. สนับสนุนนโยบาย Energy for All ในการพิจารณา 
รับซื้อไฟฟ้าชุมชน ในช่วงปี 2563-2567
 3. ปรับเ ล่ือนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปี 2565 และปี 2566 ปริมาณ 
ปีละ 60 เมกะวัตต์ พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนประเภทผู ้ผลิต 
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
(VSPP) 
 4. ปรับเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  
ณ สิ้นปี 2580 เป็น 1,183 เมกะวัตต์ พร้อมท้ังแยกประเภท
เชื้อเพลิงให้ชัดเจนระหว่างน�้าเสีย ของเสีย กับพืชพลังงาน 
 5. เลื่อนก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าและเปลี่ยน 
ชนิดเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ บริษัท บูรพา 
พาวเวอร์ เจเนอร์เรชั่น จ�ากัด
 6. เพ่ิมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ตอนบน ด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องท่ี 9  
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 270 เมกะวัตต์ ออกไปอีก 
3 ปี โดยเล่ือนก�าหนดปลดเป็นปี 2568
 7. ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
ด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต�่า ได้แก่  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เครื่องที่  12-13 โดยเลื่อนก�าหนดปลดออกไปอีก 1 ป ี  
เป็นปลดในปี 2569

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ก�าลังการผลิตรวม 
ท้ังระบบของประเทศ เท่ากับ 45,480.37 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น  
ก�าลังการผลิตของ กฟผ. จ�านวน 16,037.33 เมกะวัตต์  
คิดเป็นร ้อยละ 35.26 ก�าลังการผลิตของ IPP จ�านวน  
14,248.50 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 31.33 ก�าลังการผลิต 
ของ SPP จ�านวน 9,473.94 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 20.83 
การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ จ�านวน 5,720.60 เมกะวัตต์ 
คิดเป็นร้อยละ 12.58 
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในต่ำงประเทศ
 
 อ ้างอิงบทวิเคราะห ์ของส�านักงานพลังงานสากล  
(The International Energy Agency: IEA) คาดการณ์ว่า
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จะท�าให้ความต้องการ
พลังงานท่ัวโลกในปีนี้ลดลงถึงร้อยละ 6 ซึ่งถือเป็นระดับต�่าสุด
ในรอบ 70 ปี นอกจากนี้ ยังมีประเด็นต่างๆ ที่มีผลต่อแนวโน้ม 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น Global Warming,  Greening 
Economy, Aging Society, Climate Change, Technology  
Disruptive ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา และปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือจ�ากัด เป็นต้น ท�าให้การขยายธุรกิจ
ต้องกระท�าอย่างรอบคอบระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ท่ามกลาง
สถานการณ์และกระแสโลกดังกล่าว บริษัทยังคงแสวงหา
โอกาสในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
สู่ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากโอกาสภายในประเทศที่จ�ากัด 
และการแข ่งขันท่ีสูง ข้ึน และธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 
ที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ดี โดยประเทศที่บริษัทให้ความสนใจ
ลงทุนเป็นล�าดับต้นๆ ได้แก่ ประเทศท่ีบริษัทมีฐานการลงทุน 
อยู่เดิม และประเทศท่ีเป็นตลาดใหม่ของนักลงทุน โดยสรุป 
ดังนี้

สปป.ลาว 
 
 รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศนโยบายเป็น “แบตเตอรี ่
แห่งเอเชีย” ด้วยก�าลังการผลิตติดต้ังจ�านวน 7,213 เมกะวัตต์ 
ผ่านโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็จ�านวนมาก และการส่งออกไฟฟ้า 
ให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้ลงนาม 
ในบันทึกข ้อตกลงซื้ อขายไฟฟ ้า ถึงป ี  2573 จ� านวน  
9,000 เมกะวัตต์ กับประเทศไทย และจ�านวน 5,000 เมกะวัตต์  
กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ระหว่างปี 2559-2563 สปป.ลาว สามารถดึงดูด 
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากนักลงทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ 
ก�าลงัการผลติไฟฟ้าใน สปป.ลาว เพ่ิมขึน้จ�านวน 6,457 เมกะวัตต์  
หรือร้อยละ 145 จากปี 2558 โดยรัฐบาล สปป.ลาว สามารถ 
สร้างรายได้จากการส่งออกกระแสไฟฟ้าได้กว่า 130,000 ล้านกีบ  
หรือกว ่า 14 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับการลงทุนใน
พลังงานประเภทอื่นนั้น ถึงแม้ว่า จะมีการประกาศสัดส่วน
เป้าหมายพลังงานหมุนเวียน (ท่ีไม่ใช่พลังน�้า) ร้อยละ 30  

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563

กำาลังผลิตรวมทั้งระบบ (แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า)

l	 ก�ำลังผลิตทั้งประเทศ	รวม	45,480.37	เมกะวัตต์
l	 พลังงำนหมุนเวียน	3,057.93*	เมกะวัตต์	(6.72%)		*เฉพำะของ	กฟผ.

IPP 
14,248.50 MW

SPP 
9,473.94 MW

Foreign 
5,720.60 MW

EGAT 
16,037.33 MW

31.33%

20.83%

12.58%

35.26%
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ภายในปี 2568 แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ออกมาตรการสนับสนุน 
ที่น่าสนใจ อีกทั้ง อัตรารับซื้อไฟฟ้า และการอุดหนุนยังต�่ากว่า
ต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้า ในกรณีทีข่ายให้กับภาคประชาชน 
ภาคเกษตรกรรม และธุรกิจวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
จึงไม่น่าสนใจในสายตาของนักลงทุนเท่าใด

เครือรัฐออสเตรเลีย
 
 เป ็นประเทศที่มี เรื่องของการเมืองเข ้ามาเก่ียวข้อง 
ด้านพลังงานกับการด�าเนินงานอยู่ตลอดเป็นเวลานานกว่า  
10 ปี ก่อนทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงระบบและตลาดซือ้ขายไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียนอย่างเสรี เช ่นในปัจจุบัน ซึ่งเงื่อนไข
นโยบายหลักเน้นระบบท่ีมีเสถียรภาพ และในขณะเดียวกัน
ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนถึงปี 2573 ท่ีเข้าสู ่
ชั้นบรรยากาศโลกร้อยละ 25-28 เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาลกลาง ท�าให้แต่ละรัฐต้องก�าหนดเป้าหมายให้เกิด 
ความชัดเจน เช่น ในปี 2573 รัฐควีนส์แลนด์ ก�าหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 50 
เป็นต้น นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ์
ได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต้นทุนการติดต้ังที่ต�่าลง ท�าให้
ภาคครัวเรือนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ออสเตรเลียจึงเป็น
ตลาดพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยี Energy Storage 
หรือ ระบบกักเก็บพลังงานที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของโลก

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
 โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ รวมคิดเป็น 3 ใน 4 ของก�าลังการผลิตในระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ ส�าหรับส่วนท่ีเหลือเป็นโรงไฟฟ้าประเภท
เชื้อเพลิงน�้ามันและพลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ดี อินโดนีเซีย
ตั้งเป ้าหมายเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 
จากร้อยละ 19 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 23 ภายในปี 2568 
ธุรกิจผลติไฟฟ้ามอี�านาจผกูขาดอยูท่ีก่ารไฟฟ้าแห่งสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย (Perusahaan Listrik Negara: PLN) ซึ่งมีสัดส่วน 
การผลิตร ้อยละ 74 ควบคุมตั้งแต่การผลิต ด�าเนินการ  
โครงข่ายสายส่ง การกระจายและการจ�าหน่ายสู ่ครัวเรือน 
ส่วนกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 26 

 ส�าหรับปี 2563 แม้อินโดนีเซียจะประสบกับปัญหา
เศรษฐกิจและจดีพีีตดิลบ เช่นเดยีวกับหลายประเทศในภมูภิาค 
แต่อินโดนีเซียยังคงจัดว่าเป็นประเทศท่ีนักลงทุนต่างชาติ 

ให้ความสนใจลงทุนมากประเทศหน่ึง เน่ืองจากเหตุผล 
ความต้องการไฟฟ้าภายในประเทศท่ียังอยู ่ในระดับสูง  
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ห ่างไกลหรือพ้ืนที่ เกาะเล็กเกาะน ้อย  
ทีร่ะบบส่งไฟฟ้าหลกัไม่สามารถเข้าถึง อย่างไรก็ตาม รฐัยังขาด 
มาตรฐานในการสนับสนุนการลงทุน อัตราการรับซื้อไฟฟ้าต�่า 
ต้นทุนทางธุรกิจสูง จากการก�าหนดให้ใช้สินค้าภายในประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 43 รวมถึง ความไม่ชัดเจนในการท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาครัฐและเอกชนในแต่ละภูมิภาค

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
 เศรษฐกิจของเวียดนามได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 น้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค 
เดียวกัน โดยยังคงระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งปี
เป็นบวก อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 2.91 เน่ืองจากความสามารถ
ในการดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 
ด้วยพลงังานทดแทนอย่างจรงิจงั โดยจะเหน็ได้จากก�าลงัการผลติ 
ไฟฟ้าติดต้ัง (Installed Capacity) จากพลังงานแสงอาทิตย ์
ในเวียดนาม เดิมมกี�าลังการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์  
เพียง 134 เมกะวัตต์ ในปี 2561 เพ่ิมเป็น 5,500 เมกะวัตต ์ 
ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
ติดต้ังจากพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังหมดในอาเซียน ถือว่าเป็น 
ประเทศทีม่กี�าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์สงูทีส่ดุ 
ในอาเซียน ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม ฉบับท่ี 7 อีกท้ัง แผนพัฒนาก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ยังสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานหมุนเวียน โดยก�าหนดเป้าหมายเพ่ิมพลังงาน
หมุนเวียนเป ็นร ้อยละ 7 ในป ี  2563 และร ้อยละ 10  
ในปี 2573 อย่างไรก็ดี ยังคงมีอุปสรรคในระบบสายส่ง 
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ยังไม่สามารถขยายตัว 
เพ่ือรองรบัการเพ่ิมข้ึนของภาคการผลิต โดยเฉพาะการผลติไฟฟ้า 
ด้วยพลังงานหมุนเวียน จึงอาจท�าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น 
ในหมู่นักลงทุนได้

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 
 ตามแผน Myanmar Energy Master Plan 2558 รัฐบาล
เมียนมาวางเป้าหมายหลักของชาติ คือ ภาคครัวเรือนมีไฟฟ้า 
ใช้ภายในปี 2573 อย่างท่ัวถึง สร้างความสมดุลโรงไฟฟ้า
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พลังน�้า โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ซึ่ งป ัจจุ บันมี โรงไฟฟ ้าถ ่านหินและโรงไฟฟ ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในสัดส่วนที่น้อยมาก รัฐบาลได้ร่างกฎหมาย
พลังงานหมุนเวียน โดยก�าหนดภายในปี 2564 และ 2568 ให้มี
สัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 8 และ 
ร้อยละ 12 ตามล�าดับ ซึ่งการท่ีจะส�าเร็จได้ตามเป้าหมายน้ัน 
รัฐบาลจึงได้วางแผนการบริหารไว้ เช่น การขยาย Grid และ
ระบบจ�าหน่ายให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น การติดต้ัง Mini Grid  
และระบบผลติไฟฟ้าของบ้านเรอืนในพ้ืนทีห่่างไกลทีไ่ม่สามารถ
เชือ่มกับ Grid หลกัได้ การสนบัสนุนด้านเทคนคิ และการจดัอบรม 
ให้ความรู ้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ พร้อมทั้งให ้
โรงไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงได้

 อย ่างไรก็ตาม พบว่าการลงทุนในเมียนมา ยังคง 
มีความเสี่ยงอยู่มากจากปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุน 
ค่าท่ีดินสูง ภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนด้านนโยบาย มาตรการ 
กฎระเบียบ โดยเฉพาะกรอบข้อกฎหมายและระบบส�าหรับ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการขนาดใหญ่ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ไม่รองรับ ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน เป็นต้น 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
 โรงไฟฟ้าหลักคือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน รองลงมา ได้แก่  
โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงน�้ามัน โรงไฟฟ้าพลังน�้าและ 
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ที่ได้รับความสนใจคือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
ความต้องการไฟฟ้ากระจุกตัวอยู่แถบลูซอน ซึ่งเป็นหมู่เกาะ
ทางตอนเหนือของประเทศ

 อุปสรรคของการลงทุนในฟิลิปปินส์คือ ภูมิประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นหมูเ่กาะกว่า 7,000 แห่ง ท�าให้การขนส่งเชือ้เพลงิ 
และเชื่อมต่อกับระบบเป็นไปอย่างยากล�าบาก และส่งผลต่อ 
ราคาค่าไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึง ปัญหาคอร์รัปชั่น 
ท�าให้ขัดขวางการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 ตามแผนพลังงาน 5 ปี (ปี 2564-2568) ฉบับท่ี 14  
ของรัฐบาลจีน ก�าหนดนโยบาย Power Mix โดยลดปริมาณ 
การผลิตไฟฟ ้าโดยเชื้อ เพลิงถ ่านหิน ซึ่ งขณะน้ีพบว ่า 

มกี�าลังการผลติมากเกินไป จนท�าให้เกิดปัญหามลภาวะท่ีรนุแรง 
และหนัมาสนบัสนนุพลงังานทดแทนมากข้ึน จงึก�าหนดเป้าหมาย 
พลังงานประเภท Non Fossil อยู่ท่ีร้อยละ 35 ในปี 2563  
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ CO

2
 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของจีน  
ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณความต้องการใช้ยังคงอยู่ระดับที่  
7,380-7,450 TWh หรือสูงข้ึนร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปี 2562

สหพันธรัฐมาเลเซีย
 
 พ่ึงพิงเชื้อเพลิงหลักคือ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ  
คิดเป็นร้อยละ 75 ของก�าลังผลิตรวมของประเทศ โดยในภาค 
การผลติไฟฟ้าเป็นของนักลงทนุเอกชนเป็นส่วนใหญ่ในสดัส่วน
ร้อยละ 77 ขณะท่ีภาคระบบจ�าหน่ายเป็นของหน่วยงานรัฐ 
(TNB, Serawak Energy, Sabah Electricity) ส�าหรับนโยบาย
ภาครัฐ ก�าหนดให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพ่ิมสัดส่วน
พลังงานหมุนเวียนให้มากข้ึน ซึ่งภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน
ท้ังอัตรารับซื้อไฟฟ้าและเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมในกรณีท่ีใช้
ทรัพยากรภายในประเทศ อย่างไรก็ดี พลังงานหมุนเวียน
ในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นของบริษัทในท้องถ่ิน ที่ดินส�าหรับ
โครงการขนาดใหญ่มีเงื่อนไขในการเช่าซับซ้อนและหน่วยงาน 
ภาครัฐที่ดูแลก�ากับหลายแห่งยังมีความขัดแย้งในเรื่อง 
เป ้ าหมายระหว ่าง กัน จึ ง เป ็นอุปสรรคต ่อการลงทุน 
ของนักลงทุนต่างชาติ

กำรแข่งขัน

การศึกษาการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
 
 ในปี 2563 ตลท. และ กฟผ. ร่วมกันศึกษาการพัฒนา
ความพร้อมเพ่ือรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง  
โดยข้อมูลจากการศึกษาจะน�ามาใช้ประกอบการจัดต้ัง 
ตลาดซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต รวมถึง การเสนอให้มีการศึกษา
การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าในระดับขายปลีกเพ่ิมเติม เพ่ือหาข้อดี  
ข้อเสียของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ท้ังในรูปแบบเดิมและรูปแบบ 
การแข่งขนัเสรเีตม็รปูแบบ ทัง้ด้านผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่จะเปิดโอกาส 
การลงทุนให้กว้างข้ึนส�าหรับผู้ลงทุนในธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่

 บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ท้ังด้านการผลิต นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง พฤติกรรมของผู้คนในการใช้
ชีวิตประจ�าวัน เพ่ือน�ามาปรับปรุงและพัฒนาโครงการและ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ อีกทั้ง ยังมีแผนงาน 
ที่จะร ่วมมือกับพันธมิตรในการศึกษานวัตกรรมใหม ่ๆ  
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาบุคลากร
 
 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการมีทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพที่จะสามารถน�าพาองค์กรให้ก้าวหน้า  
โดยมีแนวทาง ดังนี้

 1.  พัฒนาทักษะให้มีความเป็นเลิศในสายอาชีพ
 2.  มุ่งสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
 3.  เตรียมความพร้อมในการท�างานต่างประเทศ
 4.  เสรมิสร้างเครอืข่ายความสมัพันธ์และการท�างานเป็นทีม
 5.  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
 6.  ปลูกฝังจิตส�านึกด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การคำานึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
 
 เนือ่งด้วย บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย การด�าเนินธุรกิจจึงยึดหลัก Environment 
Social and Governance (ESG) ซึ่งค�านึงถึงความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นส�าคัญเพ่ือให้การเติบโต
เป็นไปอย่างย่ังยืน โดยมีแนวคิด ดังน้ี
 

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใส เท่าเทียม 
ตรวจสอบได้
 
 • ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มุ่งเน้น
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐาน 
CAC ซึ่งบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 
 • หลักการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงท้ังองค์กร
 
 • ช่วยสร้างองค์กรธุรกิจท่ีเก่งและดี มุ่งเน้นการเพ่ิม
ศกัยภาพของบคุลากรทัง้ด้านความสามารถ และยกระดบัจติใจ
โดยการปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ
 
 • ความรับผิดชอบต ่อผู ้มีส ่วนได ้ เสียและสังคม  
มุ่งเน้นการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับการปฏิบัติ
และคุ ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน
 
 บริษัทจึ งได ้จัด ต้ังคณะกรรมการชุดย ่อย ได ้แก ่  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนินงานข้างต้นให้เป็นไปตาม
กรอบท่ีได้ก�าหนดไว้
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ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บริษัทมีความเชื่อมั่นและตระหนักในความส�าคัญ 
ของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ
ในอันท่ีจะท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
และต ่อ เ น่ือง  มีความเสี่ ยง ท่ีอยู ่ ในระดับ ท่ียอมรับได ้  
โดยได้น�าแนวทางมาตรฐานของ “COSO-ERM 2017” หรือ  
“The Committee of Sponsoring Organizations of The  
Treadway Commission-Enterprise Risk Management 2017”  
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพ่ือให้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ 
หลกัการบรหิารความเสีย่งองค์กรตามมาตรฐานในระดบัสากล  
เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส�าเร็จให้แก่บริษัท ลดโอกาส 
ของการล ้มเหลวและความสูญเสียให ้ เหลือน ้อยท่ีสุด  
รวมทั้ง ลดความไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงานโดยรวม 
ของบริษัท อันจะน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของบริษัท ด้วยการเชื่อมโยงการท�างานของกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์ และการด�าเนินงานของบริษัท  
“Integrating with Strategy and Performance” ซ่ึงแสดงถึง 
ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงกับการด�ารงอยู่และ
เติบโตของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด�าเนินงานของบริษัท  
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยก�าหนดให้มกีารวัดผลความเสีย่ง 
ซึ่ ง พิจารณาจากโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบ 
ที่อาจจะได้รับ ด้วยการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดล�าดับ 
จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสาร 
ให้ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

และสม�่าเสมอเป ็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือให ้แน ่ใจว ่า 
คณะกรรมบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
ผู้บริหารระดับสูง  รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงส�าคัญ
ที่บริษัทเผชิญอยู่และปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ
ความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทล้วนมีส่วนในการสนับสนุน
และด�าเนินการให ้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
กลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าท่ีในการก�ากับ
ดูแล พิจารณา สอบทานความเสี่ยง รับทราบ ให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง  
และมาตรการจัดการความเสี่ ยงและแผนปฏิบั ติการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท 
มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมถึง  
การสนับสนุนที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการบริหารความเส่ียง 
ในภาพรวมของกลุม่บรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัท�าหน้าที่
ดแูลและสนบัสนุนงานด้านการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่างๆ  
ให้ประสบความส�าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน วิธีลดระดับ 
ความเส่ียง ติดตามแผนการด�าเนินงาน เพ่ือลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนือ่งและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการด�าเนนิธุรกิจ  
เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการความเส่ียงได้น�าระบบ 
การบรหิารความเสีย่งไปปฏิบติัอย่างมปีระสทิธิภาพ ครอบคลมุ
ความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
ขององค์กรอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม

 องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังน้ี
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 1)	 การก�ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร	
(Governance and Culture) ประกอบด้วย บทบาทของ 
คณะกรรมการ โครงสร้างการด�าเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ 
การก�าหนดวัฒนธรรมทีพึ่งประสงค์ การยึดมัน่ต่อค่านยิมองค์กร  
และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

 2)	 กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร	 (Strategy	 &	
Objective	Setting) ประกอบด้วย การวิเคราะห์บรบิทของธุรกิจ  
การก�าหนดระดับความสามารถในการรับความเ ส่ียง  
การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร 
และการก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้ความเส่ียง

	 3)		เป้าหมายผลการด�าเนินงาน	 (Performance)	
ประกอบด้วย การระบคุวามเสีย่ง การประเมนิระดบัความรนุแรง  
การจัดล�าดับความเสี่ยง การตอบสนองความเส่ียง และ 
การพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงท้ังหมด

	 4)	 การทบทวนและปรับปรุง	(Review	&	Revision)	 
ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้น 
จากการบรหิารความเสีย่ง การทบทวนความสามารถในการจดัการ 
และระดับความเสี่ ยง  และการปรับปรุ ง พัฒนาระบบ 
การบริหารความเสี่ยง

 5)	 สารสนเทศ	 การสื่อสาร	 และการรายงาน	 
(Information,	Communication	&	Reporting) ประกอบด้วย  
การใช้สารสนเทศสนบัสนนุการบรหิารความเสีย่ง การใช้ช่องทาง 
การสือ่สารต่างๆ สนบัสนุนการบรหิารความเสีย่ง และการรายงาน 
ความส�าเร็จ-การด�าเนินการ รวมทั้ง วัฒนธรรมความเส่ียง 
ที่เกิดขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยงหลัก 

 1) ความเสี่ยงด้านแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก 
เช่น กฎหมาย มาตรฐาน แนวการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ เป็นต้น ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ทั้งมิติของความย่ังยืนและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
  
  1.1 ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor) นับเป็น 
   ปัจจยัท่ีต้องให้ความส�าคญัอย่างมาก ต้องตดิตาม 
   การเปลี่ยนแปลง พร้อมท้ังประเมินโอกาสและ 
   ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ 

   หรือเป้าหมายของบริษัท ท้ังในประเทศและ 
   ต่างประเทศ อาทิ รัฐบาลจะมีนโยบายส�าคัญๆ  
   ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร ส่งผลบวก 
   หรือผลลบต่อธุรกิจ รวมถึง นโยบายของรัฐ 
   ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ  
   เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ปัญหา 
   ความขัดแย้งหรือการประท้วงภายในประเทศ 
   มากน้อยเพียงใด ความถ่ีในการเปลี่ยนแปลง 
   รฐับาลทีม่ผีลต่อการปรบันโยบาย และโครงสร้าง 
   ด ้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช ่น  
   Power Development Plan แผนสนับสนุน 
   การเพิ่มก�าลังการผลิตจาก Renewable  
   แผนการจัดการเชื้อเพลิง รวมท้ัง การก�าหนด 
   ปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ  
   เป็นต้น รวมถึง กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ  
   ทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการและการลงทุน 
   ในประเทศน้ันๆ 

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): พิจารณา  
   Business Model ใหม่ท่ีตอบสนองและสอดคล้อง 
   กับบริบทของนโยบาย ระเบียบหลักเกณฑ์ 
   ของภาครัฐ รวมถึง ทิศทางและแนวโน ้ม 
   ของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในอนาคต และ 
   พิจารณาขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจ 
   สาธารณูปโภค พ้ืนฐ าน  และ ธุ ร กิจอื่ นๆ 
   ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาส 
   และทางเลือกในการเสริมสร ้างการเติบโต 
   ตามวิสัยทัศน์

  1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor)  
   นั บ เป ็ นป ั จ จั ยห น่ึ ง ท่ีมี ความ ส� า คัญมา ก 
   ในการวิเคราะห์ท่ีต้องให้ความส�าคัญในการ 
   ประเมนิแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
   ของแต่ละประเทศ ท้ังโอกาสและผลกระทบ 
   ที่มีต่อธุรกิจ อาทิ ตัวเลข GDP เป็นบวกหรือ 
   เป็นลบ ในแต่ละไตรมาส อันดับความน่าเชื่อถือ  
   Credit Rating ของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน  
   อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย นโยบายด้าน 
   การจดัเก็บภาษ ีล้วนเป็นปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อ 
   การลงทุนของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
   และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาตามแผน 
   การลงทุนของบริษัท รวมถึง ผลการด�าเนินงาน 
   ของบริษัท ในด ้านสินทรัพย ์ ท่ี เดินเครื่อง 
   เชิงพาณิชย์แล้ว
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   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): ติดตาม 
   และประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
   เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ  
   ที่เป็นเป้าหมายการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึง  
   การพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ  
   ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ สี่ ย ง 
   อย่างรอบคอบตามนโยบายการลงทุนของบรษิทั  
   เช่น Interest Swap, FX Hedging เป็นต้น  
   เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัย 
   ด้านเศรษฐกิจ และการบรหิารต้นทนุทางการเงนิ 
   ของบริษัทให้เหมาะสมและแข่งขันได้

  1.3 ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factor) เป็นการวเิคราะห์ถึง 
   สภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ  
   ทิศทางความสนใจหรือกระแสสังคมของ 
   ประเทศนั้นๆ การสนับสนุนหรือต ่อต ้าน 
   ในประเด็นต่างๆ สอดคล้องหรือสนับสนุน 
   ตามทิศทางการลงทนุของบริษัท หรือไมอ่ย่างไร  
   เช่น ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Green  
   Energy) ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ 
   การลงทุนในพลังงานทดแทน (Renewable  
   Energy) เข้ามามบีทบาทมากข้ึน และลดบทบาท 
   ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นต้น

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): พิจารณา 
   เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด  
   (Green Energy) ที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับ 
   ทิศทางความสนใจของสังคม รวมถึง ประเมิน 
   แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ 
   ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสม 
   กับบริบทของประเทศน้ันๆ

  1.4  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor)  
   เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ 
   ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น อาทิ  
   Energy Storage  Smart Grid Electric Vehicle  
   หรือ Internet of Things ต่างๆ สามารถน�ามา 
   พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท  
   ซึ่ ง เ ป ็ น ป ั จ จั ย ที่ ส� า คั ญ ที่ อ า จ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ 
   การเปลี่ยนแปลงของ Business Model 
   ใน อตุสาหกรรมพลงังานไฟฟ้าในอนาคต รวมถึง 
   การเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการใช้พลังงานสะอาด  
   Decarbonization หรือ การกระจายรูปแบบ 
   การใช้ไฟฟ้าไปยังหน่วยย่อยมากขึน้ เช่น รปูแบบ 
   การซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Prosumer  
   หรอื Independent Power Supply (IPS) เป็นต้น

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): พิจารณา 
   และให้ความส�าคญักับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 
   ในปัจจุบันและอนาคต และแสวงหาโอกาส 
   การลงทุนจากผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญและ 
   ศักยภาพในเทคโนโลยี ท่ีสอดคล ้องและ 
   เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

  1.5  ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Factor)  
   เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ  
   ภัยพิบัติต่างๆ ท่ีเคยเกิดขึ้น แนวโน้มของโอกาส 
   และผลกระทบทีอ่าจได้รบัจาก Climate Change  
   หรือ Natural Disaster รวมถึงการแพร่ระบาด 
   ของเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีอาจส่งผล 
   ต่อการด�าเนินงานของบริษัท อาจท�าให้ธุรกิจ 
   หยุดชะงกั (Business Interruption) อาทิ ภยัแล้ง  
   แผ่นดินไหว น�้าท่วม ไฟป่า โรคระบาด เป็นต้น  
   หรอือาจส่งผลต่อต้นทนุของโครงการในการป้องกัน 
   หรือบรรเทาผลกระทบต่างๆ

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): วิเคราะห์ 
   โอกาสและผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ  
   ท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนท่ี พร้อมพิจารณา 
   แ น ว ท า ง เ ลื อ ก ท่ี เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง 
   ความคุ ้มค ่าของต้นทุนที่ เ พ่ิมขึ้นกับโอกาส 
   และผลกระทบทางธุรกิจที่อาจได้รับหากเกิด 
   สถานการณ ์นั้นๆ โดยอาจพิจารณาการ 
   ท�าประกันภัยเพ่ือครอบคลุมความเส่ียงนั้นๆ  
   รวมถึง ก�าหนดมาตรการให้มกีารทบทวน เตรยีมการ 
   และซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
   (Business Continuity Plan) 

  1.6 ปัจจัยด้านการแข่งขัน (Competition Factor)  
   เป็นการวิเคราะห์และประเมนิถึงภาวะการแข่งขนั 
   ของอตุสาหกรรมทีบ่รษิทัให้ความสนใจ  ทัง้ธุรกจิ 
   พลังงาน ธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และ 
   ธุรกิจอื่นๆ จากศักยภาพและความสามารถ 
   ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มี ธุรกิจหรือ 
   เป้าหมายในลักษณะเดียวกัน โดยเปรียบเทียบ 
   กับศักยภาพและความสามารถของบริษัท  
   ท้ังในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนเพ่ือประเมิน 
   แนวทางในการแข่งขันท่ีเหมาะสมบนอัตรา 
   ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียอมรับได้

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): แสวงหา 
   พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเชี่ยวชาญ สามารถ 
   ส่งเสริมและสร้างศักยภาพในการแข่งขันซึ่งกัน 
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   และกัน เกิด Business Advantage หรือ 
   การ Synergy ของบรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกัน 
   เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน รวมถึง พิจารณา 
   การขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่ธุรกิจ  
   (Value Chain) และอื่นๆ

 2) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operation Risk)  
เป ็นการประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 
ของเหตกุารณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนกับโครงการต่างๆ ท้ังโครงการ 
ที่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ไม่สามารถสร้างรายได้ได ้
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เน่ืองจากประสิทธิภาพท่ีลดลง 
ของเครื่องจักร การหยุดเดินเครื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ช�ารุดเสื่อมสภาพ หรือ อุบัติเหตุ เป็นต้น 
รวมถึงโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายหรือแผนงานท่ีก�าหนดไว้

  มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): วิเคราะห์และ
ประเมินความสามารถในการด�าเนินงานและการสร้างรายได้
ของแต่ละโครงการ ทัง้ในด้านของประสทิธิภาพและความพร้อม 
อย่างสม�่าเสมอ รวมถึง ก�าหนดแนวทางในการวางแผน 
บ�ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ ์
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน ควบคมุคณุภาพงานบ�ารงุรกัษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการบริหารงานโครงการที่อ ยู ่ ระหว ่างการก ่อสร ้าง 
และพัฒนาให้เป ็นไปตามเป ้าหมายหรือแผนงาน เช ่น  
การปรับแผนงาน แผนอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ

 3) ความเสี่ยงด ้านการเงิน (Financial Risk)  
เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด�าเนินงานของบริษัท  
ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสภาพคล่อง 
เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการต่างๆ มากข้ึน รวมถึง
เป็นการลงทุนในต่างประเทศ จึงท�าให้มีโอกาสได้รับผลกระทบ 
จากท้ัง 3 ปัจจัย มากขึ้นเช่นกัน

  มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): พิจารณา
นโยบายการเงินที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน เพ่ือควบคุมผลกระทบที่อาจได้รับจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
และสภาพคล่องในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวม
ถึงการวางแผนทางการเงิน ทั้งด้านปริมาณและระยะเวลา 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัท

 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เน่ืองจาก
บริษัทมีการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการประเภทอื่นๆ  
และขยายการลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึน้  
ซึ่งกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ 
ล้วนมีความซับซ้อน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
ขั้นตอนในการปฏิบั ติ ก็มีความแตกต่างกันด ้วยเช ่นกัน 
จึงเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทจะต้องเผชิญ 
จ� า เป ็น ท่ีจะต ้องมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
ท่ีอาจจะได้รับจากการขยายการลงทุนน้ันๆ

  มาตรการจัดการ (Mit igation Plan):  ศึกษา  
ท�าความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และระเบียบต่างๆ รวมถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
ของประเทศน้ันๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ พร้อมสอบทาน
ข้อมลูกับท่ีปรกึษาทางกฎหมายท่ีเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ 
เพ่ือลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด แสวงหาและพิจารณา 
ร่วมลงทุนกับพันธมติรในพ้ืนท่ี (Local Partner) ท่ีมปีระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ันในสัดส ่วนท่ีเหมาะสม  
เพ่ือลดผลกระทบและความเส่ียงจากข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และข้อปฏิบัติต่างๆ 
นอกจากน้ี บริษัทได้ประกาศนโยบายและระเบียบว่าด้วย  
“การต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่” ไว้เป็นกรอบในการปฏบิติั 
ของกลุ่มบริษัท และพนักงานทุกคน เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

 5) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)  
ในการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีผ่านมา จะพิจารณาในประเดน็
ความเส่ียงจากปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนเป็นหลัก  
ดังน้ัน เพ่ือให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติจึงมีความจ�าเป็น 
อย ่างย่ิงในการพิจารณาและประเมินโอกาสของปัจจัย 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ในด้านต่างๆ  
เพ่ิมมากขึ้น โดยในช่วงปี 2563 นับว่าเป็นปีท่ีมีปัจจัยเสี่ยง 
ท่ี เ กิดข้ึนใหม ่หลายอย ่างท่ีส ่งผลกระทบต่อการเติบโต 
ของเศรษฐกิจและรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ อาทิ

  5.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
   (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 
   และขยายเป็นวงกว้างในหลายประเทศ ท�าให ้
   จ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพ่ิมขึ้น 
   อย่างรวดเรว็ ส่งผลกระทบต่อวิถีการด�าเนินชวิีต 
   ของผู้คน การควบคุมและจ�ากัดการเดินทาง 
   ท้ังในประเทศและต่างประเทศ กระทบต่อ 
   การด�าเนินธุรกิจในหลายภาคส่วน ส่งผลให ้
   เศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัว กระทบ 
   ต่อความต้องการใช้เชือ้เพลงิและพลงังานไฟฟ้า 
   ท่ีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ
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   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): ก�าหนด 
   แนวทางและมาตรการในการลดโอกาสหรือ 
   ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ธุ ร กิ จ ท่ี อ า จ จ ะ ไ ด ้ รั บ จ า ก 
   การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ก�าหนด 
   มาตรการคัดกรองบุคลากรและผู ้มาติดต่อ 
   การ ควบคมุพ้ืนที ่การแบ่งทมีผูป้ฏบิตังิาน การรกัษา 
   ระยะห่าง การประชุมออนไลน์ การท�างาน 
   จากที่บ้าน (Work from Home) การฆ่าเชื้อและ 
   ท�าความสะอาด เป็นต้น ครอบคลุมโครงการ 
   ที่เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้วในแต่ละโครงการ  
   รวมถึงได้มกีารพิจารณาปรบัแผนการบ�ารงุรกัษา  
   แผนการบรหิารอะไหล่และอปุกรณ์ให้เหมาะสม 
   สอดคล้องกับสถานการณ์ การปรับแผนงาน 
   การก ่อสร ้างและการจัดส ่งเครื่องจักรของ 
   โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา  
   วางแผนการเดินทางล่วงหน้าของผู้เชี่ยวชาญ 
   จากต่างประเทศที่ต้องผ่าน State Quarantine  
   ตามมาตรการของภาครัฐ การเจรจาธุรกิจ 
   ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

  5.2 ภัยคุกคามทางด ้านไซเบอร ์  ที่มีต ่อระบบ 
   เครือข ่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   และการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล จากแนวโน้ม 
   ของการพัฒนาระบบเครือข ่ายและระบบ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท่ีมีการพัฒนา 
   อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยอ�านวย 
   ความสะดวกและเข้ามามีบทบาทในการบริหาร 
   จัดการของธุรกิจในด้านต่างๆ มากขึ้น ท�าให ้
   รูปแบบและภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์พัฒนา 
   และปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ธุรกิจ 
   ต้องเรียนรู้และเท่าทัน รวมถึง ต้องมีมาตรการ 
   ในการปรับเปลี่ยนหรือป ้องกันที่ ทันสมัย 
   อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถรบัมอืและลดความเสีย่ง 
   จากการคุกคามได้อย ่างทันท่วงที รวมถึง 
   การให้ความส�าคัญกับการคุ ้มครองข ้อมูล 
   ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
   สารสนเทศที่ส�าคัญ ตามพระราชบัญญัติ 
   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): ก�าหนด 
   ให้มกีารปรบัปรงุระบบรกัษาความมัน่คงปลอดภัย 
   ไซเบอร์ท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู ่เสมอ  
   รวมถึง การวางระบบส�ารอง (Backup System)  
   เ พ่ือรักษาความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมถึง 

   ข ้ อก� าหนดในการตั้ ง รหัส  (Password)  
   การเข้ารหสัไฟล์ข้อมลู และสร้างความตระหนกัรู ้
   และเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรักษา 
   ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และการคุ้มครอง 
   ข ้อมูลส ่วนบุคคล ให ้มีความระมัดระวั ง 
   และรู้เท่าทันอยู่เสมอ

  5.3 การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ (Climate  
   Change) และภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)  
   ท่ีมีความถ่ี และมีความผันผวนท่ีรุนแรงมากขึ้น  
   กระทบต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของผู ้คนและ 
   การด�าเนินกิจการของธุรกิจ ในหลายๆ พ้ืนที ่
   ท่ัวโลก ซึ่งต ้นเหตุของความเปล่ียนแปลง 
   ท่ีรุนแรงดังกล ่าว มาจากสภาวะโลกร ้อน 
   ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งหลายประเทศเล็งเห็นถึงปัญหา 
   และความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   จงึท�าให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการลดการปล่อย 
   ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 
   ท่ีประกาศจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
   ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ 
   ปีฐาน 2558 จากแนวโน้มและความมุ ่งมั่น 
   ดงักล่าว จงึท�าให้แต่ละประเทศพิจารณาก�าหนด 
   กฎระเบียบ มาตรการและข้อบังคับต่างๆ 
   ท่ีเกีย่วข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
   มากขึน้ จงึอาจกระทบต่อแผนงาน และแนวทาง 
   ในการด�าเนินธุรกิจ หรือเป้าหมายของบริษัท  
   ท่ีก�าหนดไว้

   มาตรการจัดการ (Mitigation Plan): วิเคราะห์ 
   และตดิตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ  
   มาตรการและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงนโยบาย 
   ของภาครฐัในการสนับสนุนธุรกิจหรอืกิจการใดๆ  
   ที่มีส่วนช่วยในบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน  
   รวมถึงการพิจารณาทบทวนปรับเพ่ิมเป้าหมาย 
   การ ลง ทุนด ้ านพ ลั ง ง านทดแ ทนเ พ่ิม ข้ึน 
   เป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของก�าลังการผลิต 
   รวมท้ังหมดของกลุ่มบริษัท ภายในปี 2568  
   เพ่ือให้สอดคล้องและส่งเสริมตามแนวนโยบาย 
   ของภาครัฐในการท่ีจะลดการปล ่อยก ๊าซ 
   เรือนกระจก
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 นอกจากข้อพิพาทตามรายละเอียดท่ีกล่าวต่อไปในส่วนน้ี บริษัทไม่มีข้อพิพาทท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทเป็นจ�านวนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น หรือคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใด 
ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

 1.  บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลยในคดีแพ่งหมายเลขด�าที่ พ.678/2557 ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจ�านวน 825 ล้านบาท  
ซึ่งโจทก์กล่าวหาว่า บริษัทกระท�าผิดข้อตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพ่ือเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้สิทธิ 
ไม่สุจริตที่จะไม่ย่ืนข้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้า ซึ่งท�าให้โจทก์เสียหายจากการไม่ได้รับคัดเลือกการประมูลโรงไฟฟ้าในคดี 
ดังกล่าวนี้ ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ได้มีค�าพิพากษายกฟ้องของโจทก์ เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขแดง 
ที่ พ.2448/2561 โดยให้เหตุผลว่า บริษัทกระท�าการโดยสุจริต ไม่ได้กระท�าละเมิดต่อโจทก์ และต่อมาเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2563  
ศาลฯ ได้อ่านค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งมีค�าพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นท่ียกฟ้องโจทก์  
ด้วยเหตุที่พยานหลักฐานท่ีโจทก์น�าสืบมาไม่สามารถรับฟังได้ว่าบริษัทตกลงร่วมประกอบกิจการหรือเข้าร่วมประมูลโครงการ
โรงไฟฟ้ากับฝ่ายโจทก์ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้กระท�าละเมิดต่อโจทก์ดังท่ีโจทก์กล่าวอ้าง

 2.  บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลยในคดีแพ่งหมายเลขด�าท่ี ทป.199/2561 ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจ�านวน 5,271.10 ล้านบาท  
ซึ่งโจทก์กล่าวหาว่า บริษัทละเมิดสิทธิความลับทางการค้า โดยการน�าข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของโจทก์ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม ท�าให้โจทก์เสียสิทธิ รายได้ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรจะได้รับ 
จากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าดังกล่าว ในคดีดังกล่าวนี้  ศาลชั้นต้น (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
ระหว่างประเทศกลาง) ได้มีค�าพิพากษายกฟ้องของโจทก์ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลท่ีโจทก์ 
กล่าวอ้างได้สิ้นสุดสภาพการเป็นความลับทางการค้าไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสถานะเป็นเจ้าของความลับทางการค้าในข้อมูล 
ดังกล่าวอีกต่อไป
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1.	 คณะกรรมกำรบริษัท	
 
 บรษิัทไดก้�าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการ คณุสมบตัิ
กรรมการ และกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ
และวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมาย ข้อก�าหนด แนวทางท่ีเสนอแนะโดยหน่วยงาน 
ก�ากับดูแล ข้อบังคับบริษัท ท่ีก�าหนดขึ้นโดยมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น และระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
เพ่ือประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะในการก�าหนดทิศทาง นโยบาย  
การถ่วงดลุอ�านาจ การก�ากับดแูล ตดิตาม ตรวจสอบการบรหิาร 
และด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นต่อเรื่อง
ที่ท�าการพิจารณาทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ครอบคลุมปัจจัย
กระทบอย่างรอบด้าน รวมถึง ให้การปฏิบัติมีความสอดคล้อง
กับข้อก�าหนดที่บังคับใช้

 1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
  l กรรมการมจี�านวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกินกว่า 
    15 คน แต่งต้ังโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 l กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีได้ไม่เกินหนึ่งในสาม 
    ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด 
	 	 l กรรมการอิสระมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
    ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดและอย่างน้อย 3 คน 
	 	 l กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการ 
    ท้ังหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
	 	 l ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็น 
    ผู ้บริหาร และไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

68



ณ
 ว

ัน
ที่

 3
1 

ธัน
วา

ค
ม

 2
56

3 
ค

ณ
ะก

รร
ม

กา
รบ

ริษั
ท

มี
จ�า

น
วน

 1
2 

ค
น

 ป
ระ

กอ
บด

้วย

ห
ม

าย
เห

ตุ
 น

โย
บ

าย
ก�า

ห
น

ด
กร

รม
กา

รผู
้มี

อ�
าน

าจ
ลง

น
าม

ผูก
พ

ัน
บ

ริษั
ท

 ป
รา

กฏ
ใน

หั
วข

้อ
 1

.7
 ห

น
้า 

75
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
ตำา

แห
น่ง

ใน
คณ

ะก
รร

มก
าร

บร
ิษัท

วา
ระ

ที่
วัน

ที่เ
ริ่ม

ดำา
รง

ตำา
แห

น่ง
ใน

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
ตำา

แห
น่ง

ใน
คณ

ะก
รร

มก
าร

ชุด
ย่อ

ย

1
นา

ยบ
ุญ

ญ
นิต

ย์ 
วง

ศ์ร
ักม

ิตร
ปร

ะธ
าน

กร
รม

กา
ร 

(ก
รร

มก
าร

ผู้แ
ทน

 ก
ฟ

ผ.
)

(ก
รร

ม
กา

รผู
้มี

อ�
าน

าจ
ลง

น
าม

ผูก
พ

ัน
บ

ริษั
ท

)
2  

1 
พ

ฤษ
ภา

คม
 2

56
1

• 
ปร

ะธ
าน

กร
รม

กา
รก

ลั่น
กร

อง
กา

รล
งท

ุน

2
นา

ยส
มัค

ร 
เช

าว
ภา

นัน
ท์

กร
รม

กา
รอ

ิสร
ะ

2
11

 เม
ษ

าย
น 

25
58

• 
ปร

ะธ
าน

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

3
นา

ยช
าต

ิชา
ย 

โร
จน

รัต
นา

งกู
ร

 
กร

รม
กา

รอ
ิสร

ะ
 

2  
6 

เม
ษ

าย
น 

25
60

 
• 

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

รต
รว

จส
อบ

 • 
กร

รม
กา

รธ
รร

มา
ภิบ

าล
แล

ะค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

ต่อ
สัง

คม

4
นา

ยอ
ภิช

าต
ิ ช

ินว
รร

โณ
กร

รม
กา

รอ
ิสร

ะ
1

13
 เม

ษ
าย

น 
25

62
• 

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

รท
รัพ

ยา
กร

บุค
คล

 
  

แล
ะก

�าห
นด

ค่า
ตอ

บแ
ทน

• 
ปร

ะธ
าน

กร
รม

กา
รธ

รร
มา

ภิบ
าล

 
แล

ะค
วา

มร
ับ

ผิด
ชอ

บต
่อส

ังค
ม

5
นา

ยส
ุธน

 บ
ุญ

ปร
ะส

งค
์

กร
รม

กา
ร 

(ก
รร

มก
าร

ผู้แ
ทน

 ก
ฟ

ผ.
)

(ก
รร

ม
กา

รผู
้มี

อ�
าน

าจ
ลง

น
าม

ผูก
พ

ัน
บ

ริษั
ท

)
1  

19
 ตุ

ลา
คม

 2
56

3
• 

กร
รม

กา
รก

ลั่น
กร

อง
กา

รล
งทุ

น
• 

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

คว
าม

เส
ี่ยง

6
นา

ยบ
ุญ

ส่ง
 เกิ

ดก
ลา

ง
กร

รม
กา

รอ
ิสร

ะ
1

13
 เม

ษ
าย

น 
25

62
• 

กร
รม

กา
รต

รว
จส

อบ

7
นา

ยส
มบ

ูรณ
์ ห

น่อ
แก

้ว
กร

รม
กา

รอ
ิสร

ะ
2

23
 กุ

มภ
าพั

นธ
์ 2

56
1

• 
กร

รม
กา

รต
รว

จส
อบ

8
นา

ยเ
กร

ียง
ไก

ร 
รัก

ษ
์กุล

ชน
กร

รม
กา

รอ
ิสร

ะ
1

11
 ก

รก
ฎา

คม
 2

56
3

• 
กร

รม
กา

รท
รัพ

ยา
กร

บุค
คล

แล
ะก

�าห
นด

ค่า
ตอ

บแ
ทน

9
นา

งส
าว

นัน
ธิก

า 
ทัง

สุพ
าน

ิช
กร

รม
กา

ร 
(ก

รร
มก

าร
ผู้แ

ทน
 ก

ฟ
ผ.

)
2

18
 กุ

มภ
าพั

นธ
์ 2

56
2

• 
กร

รม
กา

รท
รัพ

ยา
กร

บุค
คล

แล
ะก

�าห
นด

ค่า
ตอ

บแ
ทน

• 
กร

รม
กา

รบ
ริห

าร
คว

าม
เส

ี่ยง

10
นา

ยณั
ฐวุ

ฒ
ิ แ

จ่ม
แจ

้ง
กร

รม
กา

ร 
(ก

รร
มก

าร
ผู้แ

ทน
 ก

ฟ
ผ.

)
(ก

รร
ม

กา
รผู

้มี
อ�

าน
าจ

ลง
น

าม
ผูก

พ
ัน

บ
ริษั

ท
)

1
1 

ตุล
าค

ม 
25

63
• 

กร
รม

กา
รก

ลั่น
กร

อง
กา

รล
งทุ

น

11
นา

งส
าว

นิร
มา

ณ
 ไ

หล
สา

ธิต
กร

รม
กา

ร 
(ก

รร
มก

าร
ผู้แ

ทน
 ก

ฟ
ผ.

)
1

18
 ธั

นว
าค

ม 
25

63
• 

กร
รม

กา
รก

ลั่น
กร

อง
กา

รล
งทุ

น

12
นา

ยกิ
จจ

า 
ศร

ีพั
ฑ

ฒ
าง

กุร
ะ

กร
รม

กา
ร 

เล
ขา

นุก
าร

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

แล
ะก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

ให
ญ

่ 
(ก

รร
มก

าร
ผู้แ

ทน
 ก

ฟ
ผ.

 แ
ละ

กร
รม

กา
รที่

เป
็นผู

้บ
ริห

าร
)

(ก
รร

ม
กา

รผู
้มี

อ�
าน

าจ
ลง

น
าม

ผูก
พ

ัน
บ

ริษั
ท

)

2
1 

มก
รา

คม
 2

56
0

 
• 

ไม
่มี

 

69รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



  ข้อมูลกรรมการรายบุคคลปรากฏในหัวข้อประวัติ
กรรมการ ส่วนข้อมูลการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาเปิดเผยไว้
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 3.10 การท�ารายการท่ีมี 
หรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ส�าหรับข้อมูล 
ผูม้อี�านาจควบคุม และกรรมการบรษิทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
สามารถศกึษาได้จากแบบ 56-1 ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั  
และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. 

 1.2  คุณสมบัติของกรรมการ 
	 	 l อายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์
	 	 l ไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
   เกินกว่า 3 แห่ง 
	 	 l ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด  
   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลไร้ความ 
   สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
	 	 l ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงท่ีสุด 
   ให้จ�าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีได้กระท�า 
   โดยทุจริต
	 	 l ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรอืปลดออกจากราชการ 
   หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  
   ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
	 	 l ไม่เคยถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จดัการ  
   พนักงาน หรอืผูม้อี�านาจในการจดัการของหน่วยงานอืน่ 
	 	 l ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทน 
   ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ 
   ผู้บริหารท้องถ่ิน 
	 	 l มคีณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ในการท�างาน  
   หรือคุณสมบัติอื่นตามที่บริษัทก�าหนด
	 	 l ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความ 
   สามารถอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  
   โดยถือเป็นหน้าท่ีและต้องพร้อมที่จะเข้าร่วม 
   การประชุมของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
	 	 l ไม่กระท�าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไป 
   บริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะท่ีมี 
   ผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อ 
   ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท�า 
   เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 

 1.3 กรรมการอิสระ
  บริษัทก�าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในระเบียบ
บริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2562 ซึ่งเผยแพร่ 
ไว้บนเว็บไซต์บริษัท โดยสรุปคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ได้ดังต่อไปน้ี
	 	

	 	 l ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
   ออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท 
   ในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมี 
   ความขัดแย้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี 
   เก่ียวข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ  ด้วย (นิยาม 
   กรรมการอิสระของบริษัท ก�าหนดเข้มงวดกว่า 
   ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดให้กรรมการ 
   อิสระถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1)
	 	 l ไม ่ เป ็นหรือเคยเป ็นกรรมการท่ีมีส ่วนร ่วม 
   บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 
   เงนิเดือนประจ�า หรอืผู้มอี�านาจควบคุมของบรษิทั  
   บรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมทุน บรษิทัย่อย 
   ล�าดับเดียวกัน หรอืนิติบคุคลท่ีอาจจะมคีวามขดัแย้ง  
   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้ว  
   ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  
   เป็นกรรมการอิสระ
	 	 l ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  
   หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ 
   ที่เป็น บิดามารดา คู ่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  
   รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
   ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอื บคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอ 
   ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
   หรือบริษัทย่อย
	 	 l ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
   บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ 
   นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย ้งในลักษณะ 
   ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระ 
   ของตน รวมท้ังไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
   กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
   ของผู ้ที่มีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
   บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ 
   นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
   การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม ่น ้อยกว ่า 
   สองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
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   อิสระ (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�า 
   ร า ย ก า ร ท า ง ก า ร ค ้ า ที่ ก ร ะ ท� า เ ป ็ น ป ก ต ิ
   เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์  
   หรือให ้ กู ้ ยืม ค�้ าประกัน การให ้สินทรัพย ์
   เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถึง พฤตกิารณ์อืน่ท�านอง 
   เดียวกัน ซึ่งเป ็นผลให ้บริษัทหรือคู ่สัญญา 
   มีภาระหนี้ที่ต ้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต ่
   ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิของบรษิทั 
   หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใด 
   จะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว 
   ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการ 
   ที่ เ ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ 
   ตลาดหลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย ว ่าด ้วย 
   การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
   จดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  
   แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม 
   ภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ 
   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน)
	 	 l ไม ่ เป ็นหรือเคยเป ็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท  
   บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือ 
   นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป ็น 
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 
   ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการของส�านักงาน 
   สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย  
   บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที ่
   อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
   การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	 	 l ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้บริการทางวิชาชีพใดๆ  
   ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
   หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ 
   เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย  
   บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคล 
   ทีอ่าจจะมคีวามขัดแย้ง ท้ังน้ี ในกรณีทีผู่ใ้ห้บรกิาร 
   ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น 
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ  
   ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ 
   ทางวิชาชีพนั้นด ้วย เว ้นแต ่จะได ้พ ้นจาก 
   การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
   ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

	 	 l ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็น 
   ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
   หรือผู ้ ถือหุ ้นซึ่งเป็นผู ้ที่ เ ก่ียวข้องกับผู ้ ถือหุ ้น 
   รายใหญ่ของบริษัท 
	 	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 
  ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป ็ น ไ ป ต า ม นิ ย า ม ข ้ า ง ต ้ น แ ล ้ ว  
  ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ อ า จ ไ ด ้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก 
  คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ 
  ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน  
  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจม ี
  ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
  องค์คณะ (Collective Decision) ได้
  
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ
ตามนิยามข้างต้นจ�านวน 6 คน จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด 
12 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) ซึ่งมากกว่าหน่ึงในสาม 
ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด ได้แก่ นายสมัคร เชาวภานันท์ 
นายชาติชาย โรจนรตันางกูร นายอภชิาติ ชนิวรรโณ นายบญุส่ง  
เกิดกลาง นายสมบรูณ์ หน่อแก้ว และนายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน

 1.4 การสรรหากรรมการ 
  บรษิทัมกีระบวนการสรรหาและหลกัเกณฑ์การเลือกตัง้ 
กรรมการ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด 
ค่าตอบแทน จะท�าหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหา กลัน่กรอง และ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางท่ีมีความหลากหลาย ทักษะ 
และประสบการณ์ในการท�างานท่ีจ�าเป็น และมคีวามเหมาะสม 
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท ไม่จ�ากัดเพศ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนดและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวข้อง และต้องพร้อมที่จะ
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการอย่างเต็มที่  
เ พ่ือ ท่ีจะส ่ ง เสริม  สนับสนุน  และผลักดันการท�างาน 
ของคณะกรรมการบริษัทตามโครงสร้างที่คณะกรรมการบริษัท 
ได้ก�าหนดไว้ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
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  ทัง้น้ี การพิจารณาสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการ
ในคณะกรรมการชดุย่อย นอกเหนอืจากการพิจารณาคณุสมบตัิ
และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  ระเบียบบริษัท และนิยาม 
กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทยังพิจารณาความรู ้  
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้อง 
กับธุรกิจและบริบทของบริษัท ตลอดจนมีความจ�าเป ็น 
และเป็นประโยชน์ในการท�าหน้าท่ีกรรมการส�าหรับต�าแหน่ง 
นั้ นๆ  ตามแบบประเมินองค ์ความรู ้ ท่ี จ� า เป ็นส� าหรับ 
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix)  
ตามที่บริษัทก�าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ประสบการณ ์
ในธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรม (ก�าหนดประสบการณ ์
ในธุรกิจไฟฟ้า/พลังงาน และ/หรือธุรกิจสาธารณูปโภค  
อย่างน้อย 3 คน) และ 2) คณุวุฒ ิทกัษะ และ/หรอื ประสบการณ์
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยก�าหนดให้มีกรรมการท่ีมีคุณวุฒิ 
ทักษะ และ/หรือ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย และบัญชี/ 
การเงิน อย่างน้อยด้านละ 1 คน  ส่วนด้านอ่ืนๆ คณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทั  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของบริษัท
  
  ภายหลงัคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด
ค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองและสรรหาบุคคลท่ีจะมา
เป็นกรรมการตามองค์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตาม Board 
Skills Matrix แล้ว จะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ดังน้ี

  กรณีที่ 1: ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ 
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลงจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ได ้ เ พียงเท ่าวาระที่ ยังเหลืออยู ่ของกรรมการท่ีตนแทน  
กรณีน้ีจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการ
ท่ียังเหลืออยู่

  กรณีท่ี 2: ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจาก 
ครบวาระ คณะกรรมการจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 
เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดตามข้อบังคับบริษัท 

  บริษัทให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต ่อผู ้ ถือหุ ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อย 
เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือคณะกรรมการ
พิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณา
เลือกต้ังเป ็นกรรมการ มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ป ี  2551  
รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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 1.5 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 
  l ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการ 
   ออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการ 
   ทั้งคณะ ถ ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออก 
   ให้ตรงกับหน่ึงในสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน 
   ที่ใกล้เคียงท่ีสุดกับหนึ่งในสาม
	 	 l ก ร ร ม ก า ร ค น ที่ อ ยู ่ ใ น ต� า แ ห น ่ ง น า น ที่ สุ ด 
   เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระ 
	 	 l กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
   เลือกตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้
	 	 l กรรมการและกรรมการอิสระ อยู่ในต�าแหน่ง 
   ติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี 
	 	 l นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งวาระแล้ว กรรมการ 
   พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
   • ตาย 
   • ลาออก 
   • ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต ้องห ้าม 
    ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด  
    กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
    และข้อบังคับและระเบียบบริษัท ว ่าด้วย 
    คณะกรรมการบริษัท
   • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียง 
    ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นท่ีมา 
    ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีจ�านวนหุ้น 
    นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุ้น 
    ทีถื่อโดยผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีง
   • ศาลมีค�าสั่งให้ออก 
	 	 l กรรมการที่ลาออก จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก 
   ถึงบริษัท
	 	 l กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
   เมื่อพ้นจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 	 l กรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุอืน่นอกจาก 
   ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา 
   เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคล 
   ดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เท่าวาระ 
   ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 
 

 1.6 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น 
มีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด�าเนินกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจกระท�าการใดๆ ตามท่ี 
ระบไุว้ไนหนงัสอืบรคิณห์สนธิหรอืทีเ่กีย่วข้อง ด้วยความซือ่สตัย์ 
สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมดัระวังและรกัษาผลประโยชน์ขององค์กร 
โดยรวม โดยไม่จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด  
โดยสรุปได้ดังน้ี
	 	

	 	 l ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ ์  แผนธุรกิจ และ 
   งบประมาณ 
	 	 l ติดตามความคืบหน ้าของการด�า เ นินงาน 
   ด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
   โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการ 
   อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 
	 	 l บริหารทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้งและหรือ 
   ถอดถอนกรรมการและผู ้บริหารระดับสู ง 
   การประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยเปรยีบเทียบกับ 
   เป้าหมายทีก่�าหนดร่วมกัน เชือ่มโยงกับค่าตอบแทน 
   ของบริษัท 
	 	 l ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัต ิ
   ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดท่ีบงัคับใช้ จรรยาบรรณ 
   ทางธุรกิจ และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
   โดยเฉพาะการก�าหนดให้มีระบบการควบคุม 
   ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและพอเพียง รวมทั้ง  
   การตดิตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแย้ง 
   ทางผลประโยชน ์ที่ อาจเ กิดขึ้นโดยเฉพาะ 
   เรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
	 	 l สือ่สารกับผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัและสาธารณชน 
   อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิผล และมกีารตดิตาม 
   อย่างเป็นระบบ 
	 	 l จดัต้ังและก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
   ชุดย่อย 
	 	 l ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
   และคณะกรรมการชุดย่อย โดยก�าหนดให้ม ี
   การประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองเป็นประจ�าทกุปี 
 
  ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้จากระเบียบ
บรษิทั ว่าด้วยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิทั
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 1.7  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
  บริษัทมีนโยบายก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
ผูกพัน ดังนี้
	 	

	 	 l ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่  
   คนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่และประทบัตราส�าคญั 
   ของบริษัท หรือ
	 	 l กรรมการอื่นสองคน ยกเว ้นกรรมการอิสระ  
   ลงลายมือชื่อร ่วมกันและประทับตราส�าคัญ 
   ของบริษัท 

  ทั้ งนี้  เ พ่ือความคล ่องตัวในทางปฏิบัติ  และ 
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง
  ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือ
รบัรองบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

 1.8 คณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 5 คณะ ประกอบด้วย
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
   
   คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้โดยคณะกรรมการ 
บริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และ 
อยู่ในต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ 
ตลท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายบุญส่ง เกิดกลาง และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว  
เป ็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน  
เป็นกรรมการอิสระ โดยมีนายชาติชาย โรจนรัตนางกูร เป็นผู้ท่ี 
มีความรู ้ความสามารถในการสอบทานการปฏิบัติ รวมถึง  
งบการเงินของบริษัท และมีนางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน  
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการ 

   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 l สอบทานและประสานงานกับผู ้สอบบัญช ี
    เพ่ือให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมี 
    ความถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญ และ 
    จดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
    รวมทั้ ง ให ้ ความ เ ห็นต ่ อความเ พียงพอ  
    ความเหมาะสม และประสทิธิผลของการควบคุม 
    ภายใน ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
    ของบริษัท

	 	 	 l สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
    ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ และระบบการตรวจสอบภายใน 
    ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
	 	 	 l สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด 
    ของ  ตลท.   กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั  
    กฎระเบียบ นโยบาย รวมถึงนโยบายการ 
    ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หลักการ 
    ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณ 
    ของบริษัท
	 	 	 l พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง หรือเลิกจ้าง 
    บุคคลซึ่ งมีความเป ็นอิสระเพ่ือท�าหน ้า ท่ี 
    เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน 
    ของบุคคลดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้สอบบัญชี 
    ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.
	 	 	 l พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการ 
    ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น 
    ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ ตลท.  
    เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
    และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 	 	 l พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลง 
    นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญของบริษัท และ 
    น�าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
	 	 	 l จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    พร้อมความเห็นในเรื่องต่างๆ และลงนาม 
    โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และให้เปิดเผย 
    ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 
	 	 	 l สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
    ในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการ 
    ตรวจสอบประจ�าปี  แผนการตรวจสอบระยะยาว  
    งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง  
    ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การเสนอ 
    รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
    และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 	 	 l พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
    ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
    ทางธุรกิจอยู่เสมอ 
	 	 	 l สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 
	 	 	 l รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข ้อสงสัยว ่าม ี
    รายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบ 
    อย ่ างมี นัยส� า คัญต ่อฐานะการเงินและ 
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    ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการ 
    บริษัท เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 
    ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
	 	 	 l ตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู ้สอบบัญช ี
    ของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควร 
    สงสัยว ่า กรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคล 
    ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท 
    ได ้กระท� าความผิดตามที่ ก� าหนดไว ้ ใน 
    พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
    และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ 
    ส�านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ
	 	 	 l สอบทาน ติดตามและรายงานการบริหาร 
    ค ว า ม เ สี่ ย ง ท่ี ส� า คั ญ ต ่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
    อย่างต่อเนื่อง
	 	 	 l ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี และรายงาน 
    ผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 
	 	 	 l ทบทวนระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบทุกปี  
	 	 	 l พิจารณาและอนุมัติค� าสั่ งบริษัท  เ รื่ อ ง 
    การตรวจสอบภายใน

   ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้จาก
ระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเผยแพร ่
บนเว็บไซต์บริษัท
  
  2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน
   
   คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด 
ค่าตอบแทน แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย นายอภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน นายเกรียงไกร 
รักษ์กุลชน และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เป็นกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีนางบุญทิวา  
ด่านศมสถิต ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหารองค์กร  
ท�าหน้าที่เลขานุการ 

   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
   ก�าหนดค่าตอบแทน
  
   หน้าท่ีด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล
   l ก�าหนดวสิยัทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรพัยากร 
    บคุคล และแผนพัฒนาผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทั
	 	 	 l ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทมีขนาด 
    และองค ์ประกอบที่ เหมาะสมกับองค ์กร  
    รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ 
    สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
	 	 	 l ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
    กระบวนการท่ีชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และ 
    เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน  
    หรือเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
    ของกลุ่มบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ของกลุ ่มบริษัทพิจารณาอนุมั ติ  เ พ่ือให  ้
    กลุ ่มบริษัทมีคณะผู ้บริหารท่ีมี คุณสมบัติ  
    ความรู ้  ความสามารถ ท่ีเหมาะสม และ 
    ประสบการณ ์ในการด�า เ นินกิจการของ 
    กลุ ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบ 
    ความส�าเร็จ 
	 	 	 l คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
    เหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ 
    ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท 
	 	 	 l จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งบริหารท่ีส�าคัญ  
    และให้มกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ โดยประเมนิ 
    ความส�าคัญของต�าแหน่ง สรรหา และพัฒนา  
    เพ่ือให้มีผู้สืบทอดต�าแหน่งบริหารที่มีความรู ้ 
    ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบตัอิืน่ 
    ท่ีตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน ์
    ต่อองค์กร เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
    และการเติบโตของกลุ่มบริษัท
   
   หน้าท่ีด้านการก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 l ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน  
    ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส  
    หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ  
    รวมถึงจ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่  
    ให ้แก ่ กรรมการและผู ้ บ ริ หารระดับสู ง 
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    ของกลุ่มบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
    ของกลุม่บรษิทัพิจารณาอนุมตั ิโดยมหีลกัเกณฑ์ 
    ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าท่ีและ 
    ความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน  
    เพ่ือให้สามารถชกัน�า รกัษาไว้ และจงูใจบคุลากร 
    ที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามท่ีต้องการ
	 	 	 l การก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
    กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมิน 
    ผลงานของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู 
    ของกลุ่มบริษัทโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
    ประจ�าป ี ท่ี เ ก่ียวโยงกับแผนธุรกิจที่ ร ่ วม 
    ก�าหนดไว้ เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทน 
    ประจ�าปี โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
    และความเสีย่งท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส�าคัญ 
    กับการเพ่ิมส่วนของผู ้ ถือหุ ้นในระยะยาว 
    ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
	 	 	 l เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทน 
    ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังจ�านวนค่าตอบแทน 
    ของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงไว ้ใน 
    รายงานประจ�าปีของบริษัท

   ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�าหนดค่าตอบแทนได้จากระเบยีบบรษิทั ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค ่าตอบแทน ซึ่ ง เผยแพร ่
บนเว็บไซต์บริษัท

  3) คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
   
   กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบด้วย นายอภิชาติ ชินวรรโณ ประธานกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายชาติชาย  
โรจนรตันางกรู เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม โดยมีนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู ้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ท�าหน้าท่ีเลขานุการ

   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
   และความรับผิดชอบต่อสังคม
	 	 	 l พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์  
    เป้าหมาย แนวปฏิบตั ิและแผนงานด้านธรรมาภิบาล 
    และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
	 	 	 l ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
    บริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรม 
    ด ้ านธรรมาภิบาลและความรับ ผิดชอบ 
    ต่อสังคมของบริษัท 
	 	 	 l ก� า กับดูแลให ้มีการปฏิบัติ ท่ี สอดคล ้อง 
    กับนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องในด้าน 
    ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
	 	 	 l ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ต ิ
    ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ 
	 	 	 l ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและ 
    แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ด ้ า น ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ 
    ความรบัผิดชอบต่อสังคมของบรษิทัเป็นประจ�า 
    ตามความเหมาะสม โดยเปรยีบเทยีบกับบรษิทัชัน้น�า 
    และเสนอแนะต ่อคณะกรรมการบริษัท 
    เพ่ือพิจารณา ให้มีการพิจารณาปรับปรุง 
    ให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
 
  ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้จากระเบียบบริษัทว ่าด ้วย 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

  4) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
   
   กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต ่งต้ังโดย 
คณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ  
3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกลั่นกรอง 
การลงทุน ประกอบด้วย นายบุญญนิตย ์  วงศ ์รักมิตร  
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายสุธน บุญประสงค์  
นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต  
เป ็นกรรมการกล่ันกรองการลงทุน โดยมีนายสาครินทร ์  
ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ  
ท�าหน้าท่ีเลขานุการ
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   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
	 	 	 l ก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน  
    งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน  
    และผลประโยชน์อืน่จากการลงทนุในโครงการ 
    เพ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตและการเจริญเติบโต 
    แก่บริษัท 
	 	 	 l พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการ 
    ที่ฝ ่ายบริหารเสนอ เพ่ือให้โครงการลงทุน 
    ของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
    นโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุน 
    ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง ผ ล ต อ บ แ ท น 
    ทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน และ 
    ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการบริหาร 
    จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
	 	 	 l ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
    ท่ีได ้รับอนุมัติให ้ เข ้าลงทุน และรายงาน 
    คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 
 
  ผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ได้จากระเบียบบริษัท ว ่าด ้วยคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การลงทุน ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
  
  5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งต้ัง 
จากคณะกรรมการบริษัท และมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย นายสมัคร เชาวภานันท์ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุธน บุญประสงค์ และ 
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีนายไพโรจน์ จันทร์จุงจิตต์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน
และพัฒนาระบบงาน ท�าหน้าที่เลขานุการ
 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
   ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 l พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทาง 
    การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท  
    ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ  

    ท่ีส�าคัญ เช่น ความเส่ียงด้านการเงนิ ความเสีย่ง 
    ด้านการลงทุน และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ 
    ต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือน�าเสนอ 
    คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
	 	 	 l ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิาร 
    ความเสีย่งของบรษิทัให้สอดคล้องกบันโยบาย 
    การบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน  
    ติดตาม และดูแลจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
    ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
	 	 	 l ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย 
    การบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและ 
    นโยบาย ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
	 	 	 l ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดาน 
    ความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
	 	 	 l ก�าหนดมาตรการทีจ่ะใช้ในการจดัการความเสีย่ง 
    ให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 
	 	 	 l ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ 
    ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึง 
    ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ 
    ตามนโยบายท่ีก�าหนด 
	 	 	 l รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ 
    เก่ียวกับการบรหิารการด�าเนนิงาน และสถานะ 
    ความเสี่ยงของบริษัท และการเปล่ียนแปลง 
    ต่างๆ รวมถึง สิง่ท่ีต้องด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไข  
    เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ ์
    ท่ีก�าหนดไว้
	 	 	 l จั ด ให ้มี คณะท� างานบริหารความเสี่ ย ง 
    ตามความจ�าเป็น รวมถึงให้ความสนับสนุน 
    คณะท�างานบรหิารความเสีย่งในด้านบคุลากร  
    งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป ็น  
    ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

  ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้จากระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
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 1.9 การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
  ในระหว่างปี 2563

  11 กรกฎาคม 2563

  • นายรตันชยั นามวงศ์ พ้นจากการเป็นกรรมการอสิระ 
   กรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน  
   และกรรมการกลั่นกรองการลงทุนเนื่องจาก 
   ครบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2563
  • นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ได้รับเลือกต้ังเป็น 
   กรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น  
   ประจ�าปี 2563

  20 กรกฎาคม 2563

  • นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ  
   ได ้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล 
   และก�าหนดค่าตอบแทน

  1 ตุลาคม 2563

  • นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ลาออกจากการเป็น 
   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกลัน่กรอง 
   การลงทุน
  • นายธวัชชัย จักรไพศาล ลาออกจากการเป็น 
   กรรมการ  และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
  • นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
   และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

  19 ตุลาคม 2563

  • นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ได้รับ 
   แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 
   กลั่นกรองการลงทุน และพ้นจากต�าแหน่ง 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • นายสธุน บญุประสงค์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
   กรรมการกลั่นกรองการลงทุน และกรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง 

  18 ธันวาคม 2563

  • นายชวน ศิรนัินท์พร ลาออกจากการเป็นกรรมการ  
   ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผดิชอบ 
   ต่อสังคม และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
   ก�าหนดค่าตอบแทน
  • นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ได ้รับแต ่งตั้ ง 
   เป็นกรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
  • นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการอิสระและ 
   ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด 
   ค่าตอบแทน ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ 
   ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการและ 
   กรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับแต่งต้ังเป็น 
   กรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน

 1.10 การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย  
  ในปี 2563
  • คณะกรรมการบรษิทั มกีารประชมุจ�านวน 12 ครัง้  
   โดยการประชุมครั้งท่ี 12/2563 มีการประชุม 
   ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารโดยไม่มี 
   ฝ่ายบริหารเข้าร ่วมด้วยก่อนเริ่มการประชุม 
   คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ
  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ�านวน  
   6 ครั้ง โดยมีระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ 
   ผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีผู ้บริหารเข้าร่วมประชุม 
   จ�านวน 1 ครั้ง
  • คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนด 
   ค่าตอบแทน มีการประชุมจ�านวน 11 ครั้ง
  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคม มีการประชุมจ�านวน 3 ครั้ง
  • คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีการประชุม 
   จ�านวน 9 ครั้ง
  • คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม 
   จ�านวน 4 ครั้ง
  • คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
   บริหารความเสี่ ย ง  มีการประชุมร ่ วม กัน 
   จ�านวน 1 ครั้ง

79รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป
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 ทั้งน้ี การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการถือเป็นหน้าท่ี 

ทีก่รรมการจะต้องเข้าร่วมในการประชมุทกุครัง้ เว้นแต่มภีารกิจ 

ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงสามารถลาการประชุมได้ 

อย่างไรก็ตาม กรรมการรายดังกล่าวสามารถแจ้งความเห็น 

ในเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุทีไ่ด้จดัส่งให้ล่วงหน้า 

ก่อนการประชุมได้ โดยในปี 2563 กรรมการทุกท่านเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวน 

การประชุมตลอดทั้งปี และมีค่าเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะท่ีร้อยละ 99.48

 นอกจากน้ี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน หรือคิดเป็นร้อยละ 100

 1.11 เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท
  เลขานุการคณะกรรมการ
  

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ 

บริษัท ให้ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีส่วนงาน 

เลขานุการคณะกรรมการ สังกัดส�านักงานเลขานุการบริษัท  

รับผิดชอบงานประชุม งานอ�านวยการ และการประสานงาน

กิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  

  
  เลขานุการบริษัท 
  

  เลขานกุารบรษิทั ได้รบัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั  

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อก�าหนดแห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง การด�าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  

การประชมุผูถื้อหุ้น และการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั  

เพ่ือให้การประชุมและการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ

บริษัท มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อบรษิทั การประสานงานให้มกีารปฏบิติัตามมตคิณะกรรมการ  

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง

กับสิทธิของผู ้ถือหุ้น การดูแลเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผย

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และการรายงานสารสนเทศ 

ของบรษิทั รวมถึง การจดัท�าและเก็บรกัษาเอกสารส�าคญัต่างๆ  

เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน

ประจ�าปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสีย 

ท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น ท้ังน้ี เพื่อส่งเสริม 

การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวด 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฎหมาย กฎเกณฑ์  

ข้อก�าหนด ข้อบังคับบริษัท ระเบียบบริษัท นโยบายบริษัท 

ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลและ 

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ ข้อก�าหนดแห่งพระราชบญัญตั ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  

  นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทส�าคัญ

ในการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริม 

การปฏบิตัหิน้าท่ีของกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

รวมท้ังรับผิดชอบงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  

ผ ่านทางส ่วนก�ากับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย ์  

(Compliance) สังกัดส�านักงานเลขานุการบริษัท 

  นางสาววันเพ็ญ จ�าค�า ผู ้อ�านวยการส�านักงาน

เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมครั้งท่ี 14/2561 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

และให้ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

  รายละเอียดประวัติเลขานุการบริษัท และหัวหน้า

หน่วยงาน Compliance แสดงในหน้า 363

 1.12 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 

6/2562 เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัต ิ

แต่งตั้งให้นางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าท่ีสอบทาน  

ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบ 

การควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563

  

  ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ด้านความรู ้ ความสามารถในการก�ากับดูแลงานด้านการ

ตรวจสอบภายใน รวมถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่

ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อ�านวยการฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน ได้รับคะแนนประเมิน 94.83 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ระดับดีเย่ียม สามารถปฏิบัติหน้าที ่

ได้อย่างเหมาะสมกับต�าแหน่ง และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ 
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ในธุรกิจของบรษิทัเป็นอย่างด ีมคีวามสามารถและประสบการณ์ 

การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงของบริษัท ท้ังในธุรกิจและภาพรวมองค์กร

  ทัง้น้ี การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลกิจ้าง รวมไปถึง 

การพิจารณาความเป็นอสิระของผูด้�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน ต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ

  รายละเอียดประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในแสดงในหน้า 363

2.		 ผู้บริหำร	

 คณะกรรมการบริษัท  ได ้ก� าหนดอ� านาจหน ้ าที่ 

ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกัน 

อย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุป คือ 

	 l คณะกรรมการบรษิทั มอี�านาจหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย 

  และตดิตามการปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร (รายละเอยีด 

  ปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)
	 l ฝ่ายบรหิาร มอี�านาจหน้าทีใ่นการน�านโยบายไปปฏิบติั 

  และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท 

 ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทคือ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีอ�านาจในการบริหารงานประจ�า 

ได้แก่ 
	 l บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท 
	 l จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง อนุมัติการลาออก  

  ลงโทษทางวินัย โอนย้าย มอบหมาย เปลี่ยนแปลง 

  ต�าแหน่ง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง เลื่อนหรือปรับค่าจ้าง  

  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เว้นแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ 

  ผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป ทีเ่ป็นอ�านาจของคณะกรรมการบรษิทั 

	 l ก�าหนดเงื่อนไขในการท�างาน ข้อบังคับการท�างาน  

  และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบบัติงาน 

  ระดับต่างๆ ออกค�าส่ังหรือประกาศก�าหนดวิธีการ 

  บริหารงานและการด�าเ นินกิจการของบริษัท 

  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท หรือมติ 

  คณะกรรมการบริษัท 
	 l ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

  บรษิทั และอ�านาจในการวินจิฉยัชีข้าดกรณีมปัีญหา 

  ในการปฏิบัติงาน
	 l จดัแบ่งส่วนงานโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

อำานาจกระทำาแทนและผกูพนับรษิทัในกจิการทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอก
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ�านาจกระท�าแทนและผูกพัน

บริษัทในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอกได้ ยกเว้นในรายการ

ท่ีกรรมการผู ้จัดการใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

หรือบริษัทย่อย จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย

เท่าน้ัน เพ่ือการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอ�านาจให้

บุคคลใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กิจการ

อันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้าง

ท�าของ ซึ่งอาจด�าเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท 

 ส�าหรบันิติกรรมท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กระท�าโดยฝ่าฝืน

ระเบียบของบริษัท หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ย่อมไม่

ผูกพันบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะให้สัตยาบัน

 กรณีที่กรรมการผู ้จัดการใหญ่ไม่อยู ่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

ให้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามล�าดับท่ีคณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนดเป็นผู้รักษาการแทน โดยให้มีอ�านาจหน้าท่ีเช่นเดียว

กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
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 อำานาจในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดอ�านาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลไว้ดังน้ี

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ

1 การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการใหญ่

2 การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละเกินกว่า 30 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท

กำรบริจำคเงินเพื่อสำธำรณกุศล ผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ

1 การบริจาคเงินเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท กรรมการผู้จัดการใหญ่

2 การบริจาคเงินเพ่ือสาธารณกุศลในวงเงินเกินกว่าครั้งละ 300,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ประธานกรรมการ

3 การบริจาคเงินเพ่ือสาธารณกุศลที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท คณะกรรมการบริษัท

 การบริหารงานของบริษัท แบ่งเป็น 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ สายงาน

บริหารสินทรัพย์ สายงานการเงิน และสายงานบริหารองค์กร 

 ท้ังน้ี โดยสายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาโครงการ สายงานบริหารสินทรัพย์ และสายงานการเงิน มีผู้บริหารระดับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าสายงาน ส่วนสายงานบริหารองค์กร มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงานท่ีสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และส�านักงานเลขานุการบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 ผูล้งทุนสามารถศกึษาประวัตย่ิอผูบ้รหิารบรษิทัแต่ละราย ได้จากหัวข้อประวัตผิูบ้รหิารบรษิทั โดยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งอืน่ 
ในกลุ ่มบริษัทแสดงไว้ในหัวข้อ การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู ้บริหารในกลุ ่มบริษัท ส่วนข้อมูลการท�ารายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเปิดเผยไว้ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หัวข้อ 3.10  
การท�ารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ส�าหรับข้อมูลผู ้บริหารและผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  
ที่ประกอบธุรกิจหลักได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
 
 “ผู้บรหิารระดบัสงู” หมายถึง ผูด้�ารงต�าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 การแต่งตั้งผู ้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษา ความรู ้ความสามารถ  
ทักษะ ประสบการณ์ในการท�างาน และคุณสมบัติอื่นท่ีจ�าเป็น เหมาะสม ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจ
ตามต�าแหน่งน้ันๆ และที่ส�าคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรท้ังด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตอย่างย่ังยืน
ของกลุ่มบริษัท 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่พิจารณา
สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลท้ังจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถเฉพาะทาง ทักษะ ประสบการณ์ในการท�างาน ความเหมาะสม และความจ�าเป็นตรงตามความต้องการ 
ท่ียังขาดอยู ่ขององค์กร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย อาทิ ผลการปฏิบัติงาน ความรอบรู ้ในงาน 
และความเข้าใจในธุรกิจ ความเป็นผู้น�า บุคลิกภาพ ความกระตือรือร้น การสร้างความสัมพันธ์ และการท�างาน เป็นต้น  
เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและแต่งต้ัง 

ผู้บริหำร ต�ำแหน่งในบริษัท วันที่เริ่ม
ด�ำรงต�ำแหน่ง

1 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด) 6 เมษายน 2560

2 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 1 มกราคม 2563

3 นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 มกราคม 2563

4 นายบุญชัย จรัญวรพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ 1 มกราคม 2563

5 นายนิมิตร เล็กเจริญสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ 1 มกราคม 2562

6 นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

1 มกราคม 2562 

7 นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร 1 มกราคม 2562

8 นางสุพัตรา ทองกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 1 มกราคม 2562

9 นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายประมวลบัญชี
(ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี)

1 มกราคม 2562

10 นางสาวภวิกา สมานรัตน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน 1 มกราคม 2563

11 นางสาวพุทธชาด สมิตเมฆ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท 1 ตุลาคม 2563

12 นางสาวฐิติพร คมศาสตรา ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับและวิเคราะห์บัญชี 1 มกราคม 2562

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารบริษัทตามนิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย
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 กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กฟผ.  
ได้รบัสทิธิให้เสนอชือ่ผูแ้ทนเป็นกรรมการของบรษิทัตามสดัส่วน
การถือหุ้นในบริษัท ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
ของบริษัท โดยต้องเสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรอง คุณวุฒิ 
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ์
ในการท�างานที่เหมาะสมและจ�าเป็นต่อการก�ากับดูแล 
กิจการของบริษัทที่ยังขาดอยู ่ในคณะกรรมการบริษัท  
มีความสอดคล้องกับภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ 
ของบริษัทท้ังระยะสั้นและระยะยาว ไม่จ�ากัดเพศ ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนดและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ง มีความพร้อมท่ีจะ 
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการอย่างเต็มท่ี  
เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืน�าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งต้ัง ตาม
กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เช่นเดียวกับการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูที ่กฟผ. ส่งตวัให้มาปฏิบตังิาน (Secondment) ท่ีบรษิทั 

3.		 นโยบำยกำรส่งกรรมกำรและผู้บริหำรไปเป็นกรรมกำร	
	 และผู้บริหำรในบริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	และบริษัทร่วมทุน
 
 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท 
ไปเป็นกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื  
และบริษัทร่วมทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัท ว่าด้วย  
การก�ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย และก�ากับดูแลการบริหาร 
จัดการบริษัทในกลุ ่มของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียว
กับนโยบายของบริษัท รวมท้ัง การติดตามประเมินผล 
การด�าเนินงานบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน  
ซึ่งผู ้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลของบริษัทย่อย 
บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน เพ่ิมเติมได้จากข้อมูลท่ัวไป
ของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

4.		 ค่ำตอบแทนกรรมกำร	และผู้บริหำร	
 
 4.1  นโยบายและหลักเกณฑ ์
  คณะกรรมการบริษัทได ้ก�าหนดนโยบายและ 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร 
ระดับสูงของกลุ่มบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจูงใจ
และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ รวมท้ัง ดึงดูดและสร้าง

แรงจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อความส�าเร็จ
ในการประกอบกิจการของกลุ ่มบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์  
วิธีการ และกระบวนการทีช่ดัเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตาม 
สภาวะที่เป็นปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ประกอบกิจการของบริษัท โดยจะพิจารณาความเชื่อมโยง 
กับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ ่มบริษัทตามระดับ 
ความรับผิดชอบที่ได ้รับมอบหมาย และอยู ่ในลักษณะ 
ท่ีเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในธุรกิจ
ประเภทและขนาดเดียวกัน ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 
 
  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการ
  ในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
 
  คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน  
ซึ่งได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแนวทาง
ก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ 
ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
ทุกปี โดยมีแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทน ดังน้ี
  
  1. ค่าตอบแทนประจ�า 
   1.1 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้จ่าย 
เป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ่ายคงที่ร้อยละ 75 
และส่วนที ่2 จ่ายเมือ่เข้าร่วมประชมุร้อยละ 25 และให้ประธาน
กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นจากที่กรรมการอื่นได้รับ 
ร้อยละ 25
   1.2 คณะกรรมการชุดย่อย ก�าหนดให้จ่าย
เป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้นจากท่ี
กรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

  2. โบนัส จัดสรรตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง 
และตามการเข้าประชุมคณะกรรมการ ท้ังน้ี หากช่วงเวลาใด 
มีการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทมากกว่า 1 บริษัท 
ให้ได ้รับโบนัสจากบริษัทท่ีจัดสรรโบนัสมากกว่าส�าหรับ 
ระยะเวลาน้ัน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสเพ่ิมขึ้น
จากท่ีกรรมการอื่นได้รับร้อยละ 25

  3. ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน กรรมการ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ท้ังที่เป็นตัวเงิน และ 
ไม่ใช่ตัวเงิน 
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  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยผ่านการพิจารณา
และกลัน่กรองจากคณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมนิผลงานทีไ่ด้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้า 
แต่ละปี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
ของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูงตามผลการประเมิน และประธานกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้ดีย่ิงข้ึน

  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  ส�าหรับผู้บริหารท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  ผู ้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นท้ังจ�านวนไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ท้ังนี้ ส�าหรับ
กรณีท่ีผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนที่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ก�าหนดแนวทางการจัดการค่าตอบแทนไว้ โดยให้ผู ้บริหาร 
ท่ีได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการ มีหน้าท่ีต้องน�าส่งค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รับหลังจากหักภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแล้วให้แก่บริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม หลังจากส้ินรอบปีบัญชี และให้บังคับใช้กับค่าตอบแทนกรรมการ 
ท่ีได้รับจากผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร

1. ค่าตอบแทนประจ�า 

1.1 คณะกรรมการบริษัท 50,000 บาท
ต่อเดือน

40,000 บาท 
ต่อเดือน

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 5 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

30,000 บาท
ต่อครั้ง

24,000 บาท
ต่อครั้ง

2. โบนัส

2.1 คณะกรรมการบริษัท 
(โบนัส รวมประมาณ 13.369 ล้านบาท) 

1,500,000 บาท 1,200,000 บาท
ต่อคน

3. ผลประโยชน์อ่ืน

3.1 ผลประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี

 ในปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563  
ดังนี้
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  4.2.2  ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท

ค่ำตอบแทน จ�ำนวน	(คน) จ�ำนวนเงิน	(บำท)

เงินเดือน 6 36,149,280.00

โบนัส 6 17,531,200.00

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 6 2,791,650.27

ผลประโยชน์อื่น 6 -

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อย 6 -

รวม 6 56,472,130.27

หมายเหตุ  ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการผู ้จัดการใหญ่และผู ้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
 ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556

  ส�าหรับ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 
ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

5.		 พนักงำน
 
 พนักงาน เป็นปัจจัยส�าคัญ และมีคุณค่าย่ิงต่อบริษัทในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและ
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทจึงก�าหนดนโยบายเก่ียวกับพนักงานท่ีครอบคลุมท้ังในเรื่องของการสรรหา การบริหารจัดการ  
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการท�างาน และการสร้างความผูกพัน 
ในองค์กร  โดยค�านึงถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 จ�านวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามสายงานได้ ดังน้ี

หน่วย : คน

ล�ำดับ จ�ำแนกตำมสำยงำน
เพศ สัญญำจ้ำง

ผู้บริหำร รวม
ชำย หญิง พนักงำน ลูกจ้ำง

1 พัฒนาธุรกิจ 21 10 28 - 3 31

2 พัฒนาโครงการ 23 7 27 - 3 30

3 บริหารสินทรัพย์ 23 11 31 - 3 34

4 การเงิน 8 34 40 - 2 42

5 บริหารองค์กร 22 22 43 - 1 44

6 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 8 21 27 - 2 29

รวมท้ังสิ้น 210

หมายเหตุ  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป

 ในปี 2563 บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ โดยจ�านวนพนักงานในปี 2563 มีจ�านวนรวม 
210 คน เพ่ิมขึ้น 1 คนจากจ�านวนพนักงานรวมในปี 2562

 บริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานท่ีส�าคัญ และไม่มีพนักงานท่ีได้รับการคุ้มครองตาม Collective Bargaining เนื่องจากบริษัท
ไม่มีสหภาพแรงงาน
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ค่ำตอบแทน จ�ำนวน	(คน) จ�ำนวนเงิน	(บำท)

เงินเดือน 210 237,837,642.35

โบนัส 210 120,542,120.00

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 210 21,148,640.62

ผลประโยชน์อื่น 210 -

รวม 210 380,528,402.97

หมายเหต ุ 1. ค่าตอบแทนพนกังานของบรษิทั ไม่นบัรวมผูบ้รหิารสีร่ายแรก ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.44/2556 
 2. ค่าตอบแทนพนักงานบริษัทย่อย เปิดเผยในแบบ 56-1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

 5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน
  5.1.1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
  5.1.1.1 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
     บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสม 
ของต�าแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว การก�าหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความส�าคัญของค่างาน ควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราค่าตอบแทน 
ในตลาดแรงงานและบรษิทัในกลุม่ธุรกิจใกล้เคยีงกัน ทัง้นี ้การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนพนักงาน ได้ค�านึงถึงผลการปฏิบติังาน 
ประจ�าปีของพนักงาน ผลการด�าเนินงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจ 
ในการท�างานให้กับพนักงาน โดยบริษัทจะท�าการส�ารวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน เป็นประจ�าทุกปี และมีการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ทุก 3 ปี ตามความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ตามล�าดับ 

     ท้ังน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 
และโบนัส และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการต่างๆ 

  5.1.1.2 สวัสดิการพนักงาน
     เพ่ือให้พนักงานมคีณุภาพชวีติท่ีดี และสามารถปฏิบตังิานได้อย่างเต็มความสามารถ บรษิทัได้จดัสวสัดกิารต่างๆ  
ตามที่กฎหมายก�าหนด และจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด ได้แก่ สวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบ
สาธารณภัย สวัสดิการเก่ียวกับการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเก่ียวกับ 
การตรวจสุขภาพประจ�าปี สวัสดิการทันตกรรม สายตา และวัคซีนป้องกันโรค สวัสดิการเงินกู้กรณีจ�าเป็น สวัสดิการเงินช่วยเหลือ 
กรณีมรณกรรม สวัสดิการเพ่ือที่อยู่อาศัย สวัสดิการเงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร และสวัสดิการด้านเงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  
ส�าหรับสวัสดิการด้านเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บริษัทได้ให้สิทธิพนักงานในการเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” และสามารถเลือกสะสมเงินออมได้ในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน โดยบริษัท 
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 แปรผันไปตามอายุงาน ซึ่งพนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 
การลงทุน “Employee’s Choice” เพ่ือให้การลงทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล 
 
 5.2  ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2563
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 5.3 การพัฒนาบุคลากร 
  ปี 2563 เป็นปีท่ีท้าทายการท�างานและการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ ท่ัวโลก อันเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ัวโลก ส�าหรับ 
การพัฒนาบุคลากรนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้บริษัทมีการปรับรูปแบบการอบรมพัฒนาบุคลากร 
โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการสื่อสารและพัฒนาบุคลากรเพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง เช่น การอบรม Online 
ผ่านโปรแกรม Zoom และ Microsoft Team การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing ผ่านระบบ Microsoft Team ควบคู่ไปกับ
การจัดกิจกรรมในห้อง และผู้บริหารยังใช้ช่องทางดิจิทัลในการประชุม ส่ือสาร และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ให้กับพนักงานในสายงานในช่วงที่พนักงาน Work from Home และเมื่อสถานการณ์คล่ีคลายสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน 
ที่ส�านักงานได้แล้ว จึงได้ด�าเนินการจัดการอบรมพัฒนาโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และมีการจัดอบรมภายใน ดังน้ี

ประเภทหลักสูตร หลักสูตรท่ีจัดอบรมในปี	2563 ผู้เข้ำอบรม จ�ำนวนช่ัวโมง

ตามลักษณะงาน การอ่านงบการเงิน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 12

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 18

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร RATCH Professional Teamwork ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 12

ตามกฎหมาย 
หรือนโยบายของบริษัท

หลักธรรมาภิบาลในการท�างาน
กับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 3

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

พนักงานใหม่ 6

เสรมิสร้างความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 3

หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 3

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของบริษัท

12

การดับเพลิงขั้นต้น พนักงานใหม่ 6

เสริมสร้างทักษะอื่นๆ ภาษาเวียดนามระดับพ้ืนฐาน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 30

ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 16

สื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และภาพลักษณ์ต่อองค์กร

ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น 6
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  นอกจากการอบรมภายในแล้ว บริษัทยังมีการส่งผู ้บริหารและพนักงานไปเข้าร ่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกผ่านผู้เข้าอบรม
ที่มาจากท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอีกทางหน่ึง ดังน้ี
  
  1. สถาบันพระปกเกล้า จ�านวน 1 หลักสูตร จ�านวน 3 คน
  2. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จ�านวน 3 หลักสูตร จ�านวน 5 คน
  3. สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จ�านวน 3 หลักสูตร จ�านวน 3 คน
  4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวน 1 หลักสูตร จ�านวน 2 คน

  นอกจากน้ียังมีการการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกกับสถาบันต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะตามลักษณะงานตามความเหมาะสมอีกด้วย

  ในปี 2563 บุคลากรท้ังระดับผู้บริหารและพนักงาน ท่ีจัดโดยหน่วยงานภายในบริษัท และหน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.78 ของจ�านวนบุคลากรทั้งหมด โดยสรุปจ�านวนชั่วโมง 
การอบรมเฉลี่ย/คน จ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี

กลุ่มเป้ำหมำย จ�ำนวนช่ัวโมงเฉล่ียเข้ำรับกำรฝึกอบรม	(ช่ัวโมง/คน/ปี)

ผู้บริหารระดับสูง 17.71

ผู้บริหารระดับกลาง 34.72

ผู้บริหารระดับต้น 32.99

พนักงาน 27.92
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ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด C D

2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด D D

3 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด C

4 บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

5 บริษัท ราชบุรีอัลลายแอนซ์ จ�ากัด C D, MD

6 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด D

7 บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ�ากัด C D D

8 บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด C D D

9 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด C

10 บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

11 NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. D

12 บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยองจ�ากัด D

13 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด

14 บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จ�ากัด C

15 บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด

16 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด

17 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ากัด

18 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ากัด

19 บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ากัด

20 บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด

21 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด

22 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด C D D, MD

23 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด D D

24 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด D D

25 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด C D D

26 Mount Emerald Wind Farm Pty C D D

27 Yandin WF Holding Pty Ltd D

28 Yandin WF Pty Ltd D

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร1  และผู้บริหำรในกลุ่มบริษัท         
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 บริษัท	รำช	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	 D,		 Deputy	 CBD	 CPD	 CAM	 CFO	 EVP	 EVP	 VP	 VP	 VP	 VP
	 	 CEO	 CEO	 	

																																									รำยช่ือกรรมกำร/ผู้บริหำร

รำยชื่อบริษัท
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 บริษัท	รำช	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	 D,		 Deputy	 CBD	 CPD	 CAM	 CFO	 EVP	 EVP	 VP	 VP	 VP	 VP
	 	 CEO	 CEO	 	

1 ไม่มีกรรมการของบริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ยกเว้นนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ 
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่            
 C = ประธานกรรมการ  D = กรรมการ CEO = กรรมการผู้จัดการใหญ่ Deputy CEO = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  CBD = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ  
 CPD = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ CAM = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์  CFO = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน  EVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 VP = ผู้อ�านวยการฝ่าย  MD = กรรมการผู้จัดการ            
 
 หมายเหตุ บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จ�ากัด  บริษัท พีบีไบโอแมส จ�ากัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จ�ากัด  อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี     
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																																									รำยช่ือกรรมกำร/ผู้บริหำร

รำยชื่อบริษัท

29 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด C D D

30 PT Medco Ratch Power Riau C D

31 Fareast Renewable Development Pte. Ltd. D

32 PT Bajradaya Sentranusa

33 RATCH China Power Limited D

34 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด D D

35 บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด D D

36 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด D

37 AN BINH ENERGY AND INFRASTRUCTURE FUND D D

38 AN BINH INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY D D

39 THANG LONG POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY

40 RATCH & AIDC Wind Farm Energy Pte. Ltd.

41 ECOWIND Energy JSC

ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

42 Asia Water Company Limited

43 บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด D

44 บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ�ากัด D

45 บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด D

46 บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จ�ากัด

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจอ่ืนๆ

47 บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด C D

48 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด C D

49 Siphandone-RATCH Lao Company Limited

50 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด

51 บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

52 บริษัท พูไฟมายน่ิง จ�ากัด C D D

53 บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ากัด D

54 EDL Generation Public Company
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กำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมกำร	และผู้บริหำร	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2563	/1 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง/2

บริษัท	รำช	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

หุ้นสำมัญ

1	ม.ค.	63/3 31	ธ.ค.	63/4
กำรเปล่ียนแปลง

ระหว่ำงปี
	เพิ่มข้ึน	/	
(ลดลง)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น	
(ร้อยละ)

กรรมการ และผู้บริหาร

1 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

2 นายสมัคร เชาวภานันท์ กรรมการอิสระ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

3 นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ 5,000 5,000 - 0.0003

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

4 นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการอิสระ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

5 นายสุธน บุญประสงค์ (1) กรรมการ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

6 นายบุญส่ง เกิดกลาง กรรมการอิสระ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

7 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

8 นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน (2) กรรมการอิสระ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

9 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ  - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

10 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง (3) กรรมการ  - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

11 นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต (4) กรรมการ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

12 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

5,165 5,165 - 0.0004

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -
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รำยชื่อ ต�ำแหน่ง/2

บริษัท	รำช	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

หุ้นสำมัญ

1	ม.ค.	63/3 31	ธ.ค.	63/4
กำรเปล่ียนแปลง

ระหว่ำงปี
	เพิ่มข้ึน	/	
(ลดลง)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น	
(ร้อยละ)

13 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

14 นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ 

- - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

15 นายบุญชัย จรัญวรพรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาโครงการ

- - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

16 นายนิมิตร เล็กเจริญสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารสินทรัพย์

10,095 10,095 - 0.0007

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

17 นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงิน

- - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

18 นางสุพัตรา ทองกาญจน์ ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
การเงิน

4,000 4,000 - 0.0003

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

19 นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายประมวลบัญชี - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม 200 200 - 0.00001

20 นางสาวภวิกา สมานรัตน์ ผู ้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและ
บริหารการเงิน

- - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

21 นางสาวพุทธชาด สมิตเมฆ (5) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษี
และบัญชีแยกประเภท

2,012 2,012 - 0.0001

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

22 นางสาวฐิติพร คมศาสตรา ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับและ
วิเคราะห์บัญชี

- - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

รวมท้ังสิ้น 26,472 26,472 - 0.00181
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หมายเหตุ       
/1 ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท จะแสดงเฉพาะการถือหุ้นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 
 บริหารสี่รายแรกและผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงาน 
 บัญชีหรือการเงินตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า โดยจะแสดงถึงจ�านวนหุ้นที่บุคคลดังกล่าวถือท้ังทางตรง (ถือด้วยตนเอง)  
 และทางอ้อม (ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รวมถึงกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหุ้นไว้แทนกรรมการหรือผู้บริหาร คู่สมรสหรือบุตร 
 ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2556  
 ท้ังน้ี ในปี 2563 ไม่มีรายงานว่ามีบุคคลอื่นใดถือหุ้นไว้แทนกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  
/2 ต�าแหน่งกรรมการแสดงเฉพาะต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ส่วนการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่านแสดงไว้ 
 ในประวัติของกรรมการท่านนั้นๆ (หน้า 343-355)      
 ท้ังน้ี สามารถศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยระหว่างปี 2563 ได้จากหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท 
 และกรรมการชุดย่อยในปี 2563” (หน้า 79)      
/3 กรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารที่เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2563 จะแสดงจ�านวนหุ้นนับจากวันท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหาร 
 ของแต่ละท่านเท่านั้น      
/4 กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารท่ีพ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี 2563 จะแสดงจ�านวนหุ้นถึงวันท่ีพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหาร 
 ของแต่ละท่านเท่านั้น      
การเข้าด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2563
(1) นายสุธน บุญประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2563      
(2) นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(3) นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563
(4) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563
(5) นางสาวพุทธชาด สมิตเมฆ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
 และต่อมาได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563    
การพ้นต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2563       
(6) นายชวน ศิรินันท์พร ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563      
(7) นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563     
(8) นายธวัชชัย จักรไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563      
(9) นายรตันชยั นามวงศ์ พ้นจากการเป็นกรรมการอสิระเนือ่งจากครบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2563 เมือ่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
(10) นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา พ้นจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภทเนื่องจากได้รับแต่งต้ังให้ไปด�ารงต�าแหน่งอื่น 
 ในกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563      

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง/2

บริษัท	รำช	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)

หุ้นสำมัญ

1	ม.ค.	63/3 31	ธ.ค.	63/4
กำรเปล่ียนแปลง

ระหว่ำงปี
	เพิ่มข้ึน	/	
(ลดลง)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น	
(ร้อยละ)

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารท่ีพ้นจากต�าแหน่งในระหว่างปี 2563

1 นายชวน ศิรินันท์พร(6) กรรมการ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

2 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์(7) ประธานกรรมการ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

3 นายธวัชชัย จักรไพศาล(8) กรรมการ - - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

4 นายรัตนชัย นามวงศ์(9) กรรมการอิสระ 7,500 7,500 - 0.0005

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม - - - -

5 นางสาวจตุพร เลาหพิบูลรัตนา(10) ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษี
และบัญชีแยกประเภท

- - - -

การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม 4,100 4,100 - 0.0003
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน 
บนพ้ืนฐานการด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต ้
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีบริษัท 
จดทะเบียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ท้ังด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและ
ทบทวน “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัท” 
“จรรยาบรรณบริษัท” และ “นโยบายเก่ียวกับผู้มีส่วนได้เสีย”  
ได้แก่ นโยบายเก่ียวผูถื้อหุ้น นโยบายเก่ียวกับพนักงาน นโยบาย 
เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท�างาน
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์บรษิทัในหมวด 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ด้วยความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั  
ในฐานะผู้น�าองค์กรที่ต้องการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  และมุ ่งสร ้างคุณค่า 
ให้แก่กิจการ สงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน  
ซึ่งจะน�ามาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และย่ังยืน ในทุกมิติ ท้ังมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัท  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม ท�าหน้าที่พิจารณา ทบทวน ส่งเสริม ก�ากับดูแล 
และติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบรษิทั ผ่านทางคณะท�างานก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีทีแ่ต่งตัง้จาก 
ผู ้บริหารทุกสายงาน ท�าหน้าท่ีและมีบทบาทในการศึกษา  
พิจารณา ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงการปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและพัฒนา
ไปสู่มาตรฐานสากลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 1. ตระหนกัถึงบทบาทความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผู ้น�าองค์กรท่ีสร ้างคุณค่าให้แก ่กิจการที่ ย่ังยืน  
โดยให้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก
ของกิจการเพ่ือความย่ังยืนท้ังสามมิติคือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม
 2. บริหารและด�าเนินงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแล 
กิจการทีด่ ีนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และปฏิบตัติาม 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

 3. เสรมิสร้างคณะกรรมการท่ีมปีระสทิธิผล โดยครอบคลมุ
โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และคัดเลือก
 4. ให้มีการสรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และ
บริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิผล มีคุณธรรม และมีคุณค่า
ต่อองค์กร ประเทศชาติ และสังคมโลก
 5. ส ่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย ่างมี 
ความรับผิดชอบ และดูแลให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับ 
การปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง ระบบป้องกัน 
การทุจรติและคอร์รปัชัน่ ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ 
และทั่วถึง ทั้งด้านการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแล  
การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและส่งเสริมให้ม ี
การก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีส�าคัญ
อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา
 8. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ 
และส่ือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

 เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป ็นไปตามกระบวนการ 
แผนพัฒนาที่เหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในภาพรวมและรายข้อ  
เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการด�าเนินงาน 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ ่มบริษัทไปสู ่ระดับ 
มาตรฐานสากลท่ีมากย่ิงขึน้ รวมท้ัง มคีวามสอดคล้องเหมาะสม
กับธุรกิจ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการบรษิทั 
ได้มกีารพิจารณา ทบทวน ติดตาม และก�ากบัดูแลการปฏิบติัตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และบริษัทย่อย  
ในทุกมิติ ท้ังการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท
และบริษัทย่อย เกิดจิตส�านึกเรื่องการด�าเนินงานตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหาร ส�าหรับ 
การประเมนิความเสีย่งด้านการทุจรติ การรวบรวมผลการประเมนิ 
ความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือจัดท�าเอกสารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลุมแผนภูมิความเส่ียง 
ด้านการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยง 
ด้านการทจุรติ (Fraud Risk Register) รวมทัง้ ตดิตาม ประเมนิผล  
และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
และการด�าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริต รวมท้ัง การทบทวน ติดตาม และ
ประเมินผลการด�าเนินงานในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุง 
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แนวปฏิบัติที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ นโยบายที่เก่ียวกับการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี การก�าหนดองค์ความรู ้ ท่ีจ�าเป ็นส�าหรับ 
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) 
ระเบียบคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประเมิน 
ตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย ่อย  
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส�าหรับผู ้บริหารท่ีไปเป็น 
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน  
การส่งเสรมินวตักรรม การป้องกนัความเสีย่งด้านความปลอดภัย 
เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Securities)  
และได้มีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของกลุม่บรษิทั ไปยังบรษิทัย่อย
และบริษัทร่วมทุน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดตามเจตนารมณ์ของบริษัท 

 ปี 2563 คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ  
คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
ต่อยอด และตดิตามให้มกีารด�าเนนิการตามแนวปฏิบตัต่ิางๆ  
ของบริษัท โดยเฉพาะประเด็นท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือให ้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่จะยกระดับสู่มาตรฐานในระดับสากลท่ีย่ังยืนมากย่ิงขึ้น 
สรุปได้ดังน้ี 

1. การส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ือง 
 ธรรมาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 
 โดยก�าหนดให้มีการอบรมเก่ียวกับการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แก่พนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไว้ใน “นโยบายการพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร” เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติม
จากเดิมที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ค�าสั่ง และประกาศ
นโยบายต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 

 ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดอบรมและให้ความรู ้
แก่พนักงานและผู้บริหาร และการจัดให้มีการสื่อสารเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ CAC  
ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย น่าสนใจ และเข้าใจง่าย  
ผ ่านช ่องทางอี เมลของกลุ ่มบริษัท และผ ่านกิจกรรม 
ในรปูแบบต่างๆ เช่น CG Newsletter ภาพยนตร์สัน้ นิทรรศการ 
การอบรมสัมมนา ฯลฯ ที่เข้าถึงได้ง่าย อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครัง้ เพ่ือให้พนักงาน และผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทั เกิดปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) และการมีส่วนร่วม เพ่ือสะท้อนปัญหา และ 
สร้างจิตส�านึก ความตระหนักรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง และ 
ต ่อยอดโดยน�าไปใช ้ ยึดถือเป ็นแนวปฏิบัติ ท่ีดีทั้ งในเชิง 
การเรียนรู้และป้องกันในการปฏิบัติงานต่อไป โดยสรุปดังน้ี

 ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทมีการให้ความรู ้
ครอบคลมุเนือ้หานโยบายการก�ากับดแูลกิจการบรษิทั นโยบาย 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายอื่นๆ ของบริษัท
ทุกครั้ง และมีการมอบคู ่มือจรรยาบรรณของบริษัทให้กับ
พนักงานทุกคน เพ่ือให้พนักงานศึกษารายละเอียดและ 
ให้มีการลงนามรับทราบจรรยาบรรณและข้อปฏิบัติต่างๆ  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนตระหนักว่า กลุ่มบริษัทมีแนวการบริหาร
และด�าเนินงานโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 หลังจากการปฐมนิเทศ จะมีการส่งอีเมลที่มีข ้อมูล
และแหล่งข้อมูลที่พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได ้
ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการให้ความรู้ในรูปแบบ E-Learning  
เพ่ือเข้าไปเรียนรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
ท้ังในเรื่องท่ัวไปและเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ค�าสั่ง และ
ข้อปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องของกลุ ่มบริษัท และชี้แจงให้
พนักงานใหม่ทราบถึงวิธีการเข ้าท�าแบบทดสอบความรู ้ 
หลังการเรียนในรูปแบบ E-Learning โดยมีเกณฑ์การผ่าน 
การท�าแบบทดสอบคือ ร ้อยละ 80 ซึ่งพนักงานทุกคน 
ของกลุ ่มบริษัทต้องท�าแบบทดสอบดังกล่าวให้ผ่านเกณฑ ์
ท่ีก�าหนดเป็นประจ�าทุกปี จึงจะสามารถท�าการประเมินผล
การด�าเนินงานประจ�าปีของตนได้

 ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการสื่อสาร CAC ได้จัดท�า
คลิปวีดิโอส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารภายในไปยังผู้บริหาร 
และพนักงานของกลุ่มบริษัทในการเข้าร่วมท�าแบบทดสอบ 
รวมท้ัง การถาม-ตอบ ประเด็นเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ท่ีทุกคนต้องพบและต้องปฏิบัติจริงท้ังในชีวิตการท�างาน 
ในองค์กร และภายนอก โดยคลปิวีดโิอดังกล่าวจดัท�าและแสดงโดย 
บุคลากรของบริษัทในทุกระดับ มีการจ�าลองสถานการณ์ 
และสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในสถานการณ์ต่างๆ  
ที่หลากหลาย และครอบคลุมในทุกมิติ ผลปรากฏว่า บุคลากร
ส่วนใหญ่ รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี 

 10 กันยายน 2563 บรษิทัน�าพนักงานใหม่จ�านวนประมาณ 
20 คน ที่เข้ามาท�างานในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน  
ไปศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟ้าราชบุรี เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ในธุรกิจของกลุ่มบริษัท สร้างความรักความผูกพัน และ 
ภาคภูมิใจในองค์กร และเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน
ในการท�างานร่วมกันต่อไป 
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 การสื่อสารเพ่ือให้ความรู้และตระหนักเก่ียวกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดต่างๆ ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทท่ีหลากหลาย ทั้งช่องทางอีเมล การประชุมสัมมนา และอื่นๆ เป็นประจ�า
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 3 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมคณะท�างานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด มาบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับ 
กฎหมายดังกล่าว จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและให้คณะท�างานสรุปข้อมูลและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และ 
ส่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา เพ่ือก�าหนดแนวทาง นโยบาย และบริษัทได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“DPO”) 
ของบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้วเมื่อวันที่  
27 ตุลาคม 2563

 นอกจากน้ี บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมเก่ียวกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท่ีอาจจะท�าให้เกิดความเสียหาย 
ทั้งในด้านตัวเงิน ภาพลักษณ์ และกฎหมายต่อบริษัท  โดยการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการก�าหนดแนวทาง
ป้องกันข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับ การสื่อสารและให้ความรู้เก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันไปยังบุคลากรของบริษัทได้ทราบและตระหนัก 

 ปัจจุบันบริษัทมีระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล และได้บรรจุไว้ในมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท 
ได้อย่างต่อเน่ือง มีการใช้งานระบบในลักษณะที่ถูกต้องสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง เป็นการป้องกันภัยคุกคามท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 
โดยได้ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและเผยแพร่
ให้บุคลากรได้ทราบ และถือปฏิบัติโดยท่ัวกันแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา

 14 กันยายน 2563 จัดบรรยายในหัวข้อ “Cyber Security” ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในการประชุมร่วม เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง และยกระดับความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร 
รวมทั้ง ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นระบบ และ 
ทันกาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองตามกรอบหลัก ดังน้ี
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 การสื่อสารและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในบริษัท และกลุ่มบริษัท มีแนวทางการด�าเนินงานท่ีถูกต้องตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ
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 11 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม “RATCH Theater  
ดูหนัง น่ังคุย เรื่อง เภ-สัตย์” ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ 
บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือสร้างความตระหนัก
และจิตส�านึกเก่ียวกับการทุจริตในวงการแพทย์และเภสัชกร  
มคีวามยาวประมาณ 25 นาที น�าแสดงโดย คณุเศรษฐา ศริะฉายา   
ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมชมจากพนักงานกลุ่มบริษัท
จ�านวนมาก

 9 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรม “Hello สาระเต็ม ปี 2”  
ประกอบด้วย การให้ความรู้เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
(“CG”) การทุจริตคอร์รัปชั่น (“CAC”) ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร  
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
และวัฒนธรรมองค์กร โดยจะเน้นค่านิยม Professional และ 
Teamwork แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายธรรม 
ในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมท่ีส�าคัญในการท�างาน” 
การบรรยายด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า “Save Energy- 
Save Life-Save All” และการบรรยายด้านสุขภาพ “กินคลีน 
อย่างไทย ห่างไกล NCDs และอาหารต้านโควดิ” นอกจากน้ี  
ยังมีบูธกิจกรรมต่างๆ ท่ีน�าเสนอในรูปแบบเกมส์ต่างๆ ได้แก่  
บูธด้าน Safety Zone, Health Zone และ Energy Saving  
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก  
ปลูกจิตส�านึก ความรู ้ความเข้าใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์กร และสามารถน�าไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ 
ในการท�างานและในชวิีตประจ�าวัน เนือ่งจากทุกคนมส่ีวนส�าคญั
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส�าเร็จอย่างย่ังยืนต่อไป

 ร ะ ห ว ่ า ง เ ดื อ น กั น ย า ย น - ตุ ล า ค ม  2 5 6 3  บ ริ ษั ท 
จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RATCH Professional 
Teamwork” ตามแผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
(Corporate Culture) ปี 2563 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน จ�านวน  
5 รุน่ๆ ละ 40-50 คน ประกอบด้วย ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานบรษิทั  
และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด รวมจ�านวน 237 คน  
คิดเป็นร้อยละ 88.76 ของพนักงานท้ังหมด (พนักงานบริษัท
จ�านวน 209 คน พนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด 
จ�านวน 58 คน) ณ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
เพ่ือมุ่งเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ และเข้าใจ ผ่าน Core 
Value ในเรื่อง Power of Professional & Power of Teamwork  
ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคลากรแสดงทักษะ ความรู้ความสามารถ
อย่างมืออาชีพด้วยความเป็นเลิศ และยึดมั่นความถูกต้อง  
และธรรมาภิบาล แสดงความเป ็นผู ้น�าและผู ้ตามท่ีดี 
ตามบทบาทหน้าท่ีและเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการ
ท�างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

 นอกจากนี้ ในระหว่างการอบรมในหลักสูตร “RATCH 
Professional Teamwork” ได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน
ประสานความร่วมมือในการท�างาน และความคิดในเชิง
สร้างสรรค์ โดยให้แต่ละกลุ่มประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากกล่อง
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กระดาษ และอุปกรณ์เหลือใช้ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์
ได้จริง และมีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์หลังจากการอบรม
แล้วเสร็จ ผลปรากฎว่ามีสิ่งประดิษฐ์เข ้าประกวดท้ังส้ิน 
32 กลุม่ จากผูเ้ข้าอบรมท้ังหมดจ�านวน 5 รุน่ มทีีมทีไ่ด้คะแนนนิยม 
สูงสุดจากพนักงานทั้งบริษัทจ�านวน 3 ทีม

 กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมและจุดประกาย 
ให้บุคลากรร่วมกันพัฒนา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค ์
ไปสู ่การพัฒนาด ้านนวัตกรรมในกระบวนการท�างาน  
การพัฒนาหน่วยงานภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
บรกิารต่อไปในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายการก�ากับดแูล 
กิจการที่ดีของบริษัท 1 ใน 8 ข้อ

2. การกำาหนดนโยบายป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช ้
 ในทางมิชอบ 
 คณะกรรมการบรษิทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�าหนด “นโยบาย
ป้องกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ” 
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ 
ผู ้บริหาร และพนักงานบริษัท เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ที่เก่ียวข้องมากย่ิงขึ้น ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบัติของส�านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลท. เก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน  
การเป ิดเผยและรักษาข ้อมูลท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย ์  
การจัดการข้อมูลลับท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และการจัดท�า
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ท�าแผน และ
ผู้บริหารแผน รวมทั้ง ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ต่อบุคคล
ภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสรุปสาระส�าคัญ ดังน้ี

	 แนวปฏิบัติท่ีก�ำหนดเพิ่มเติมเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในนโยบำย
 
 • ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึง ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบุคคลใดท่ีได้รับทราบข้อมูล
ภายในของบริษัทท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท ซื้อขาย หรือแนะน�าให้ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันท่ีงบการเงินหรือ

ข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ัน 
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดจนช่วงเวลาอื่นท่ีบริษัท
จะก�าหนดเป็นครั้งคราว (Backout Period) 

 • ให้เปิดเผยสาระส�าคญัของนโยบายป้องกันการน�าข้อมลู
ภายในของบรษิทัไปใช้ในทางมชิอบในรายงานประจ�าปีของบรษิทั  
และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเผยแพร่ให้ผู ้ปฏิบัติงาน  
ผู้บริหาร กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททราบ

	 แนวปฏิบัติท่ีบริษัทยึดถือปฏิบัติมำอย่ำงต่อเน่ือง	
	 และเพิ่มเติมไว้ในนโยบำย
 
 • บริษัทมีหน ้าที่ เป ิดเผยข ้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานท่ีส�าคญัของบรษิทัให้สาธารณชนทราบโดยทันท ี
และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสาร 
ได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ ่มอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันกาล 
และเท่าเทียม

 • กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่
ต้องปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทที่ตนทราบ หรือ 
รับรู้ เพ่ือป้องกันผลกระทบและความเสียหายแก่บริษัท

 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งรู้ หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูล
ภายใน ไม่ว ่าโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว ่าด้วยวิธีใด 
แก่บุคคลภายนอก หรือผู ้ที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคล 
ในครอบครัว เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง โดยรู้ หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูล
อาจน�าข้อมูลน้ันไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขาย หรือ 
เข้าผกูพันตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกับหลกัทรพัย์ 
ของบริษัท ไม่ว่าเพ่ือตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้ก�าหนด
แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณ
บริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

 • กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไปในสายงานบัญชีการเงิน 
มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของตนเอง  
คู่สมรส บุตร ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ ตามแบบ 
แสดงข้อมูล Strategic Shareholder ของบริษัท เมื่อได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง และทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้รายงานการเปลี่ยนแปลง 
ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
ภายใน 3 วนัท�าการ นบัตัง้แต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลักทรัพย์ของบริษัท และรวมท้ัง ให้รายงานการถือครอง 
หลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ�าทกุเดือน 
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 กรณีผู้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากท่ีก�าหนดในวรรคหน่ึง  
หรือ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
ให้ผู ้ปฏิบัติงานนั้นรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท

 ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา บริษัทได้ก�าหนดให้
บรรจุระเบียบวาระการรายงานการถือ/เปลี่ยนแปลงการถือ 
หลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นระเบียบวาระประจ�า
ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

 • ห้ามผู้บริหาร และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับนัดหรือ
ตอบค�าถามเก่ียวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้
แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 10 วัน
ท�าการก่อนวันประกาศผลประกอบการ ซึ่งบริษัทได้ก�าหนด
แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณ
บริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

	 มำตรกำรที่ก�ำหนดเพิ่มเติมในนโยบำย
 
 • บรษิทัจะให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตังิาน 
เก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคคลดัง
กล่าวยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 • บรษิทัจะเก็บรกัษารายชือ่บคุคลวงในทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง
กับการท�าธุรกรรมทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัย์  
และยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

 • บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจ
เก่ียวกับข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรืออยู่ระหว่าง
การเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจม ี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องท�าสญัญารกัษา 
ข้อมูลความลับ (Confidential Agreement) จนกว่าจะมี 
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

 • การฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นความผิดวินัยตามข้อบังคับ 
เก่ียวกับการท�างานของบริษัท ต้ังแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือ
หนังสือ ภาคทัณฑ์ งดขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจ�าปี และ
เลิกจ้าง นอกจากนี้ ผู้ฝ่าฝืนและผู้เก่ียวข้อง อาจมีความรับผิด 
ทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมาย

 ตลอดปี 2563 ไม่มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร
กรณีไม่จัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตาม

ข้อก�าหนด หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

3. การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ให้สามารถเลิกจ้างผู้สอบบญัชไีด้ เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีก�าหนด
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้เพียงการพิจารณา 
คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท 
ได้ประกาศใช้ระเบียบบริษัท ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2563 ซึง่ได้แก้ไขเพ่ิมเตมิดงักล่าวแล้ว โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที่  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รวมทัง้ ได้เผยแพร่ระเบยีบต่อบคุคล
ภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. การเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณ และค�าสั่งบริษัท เรื่องการ
บรหิารความเสีย่งด้านการทุจรติ รวมทัง้ ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ 
ต ่อบุคคลภายนอกผ ่านเ ว็บไซต ์ของบริษัทตั้ งแต ่ วันที ่ 
30 มกราคม 2563 เพ่ือให้ครอบคลมุมากย่ิงข้ึนจากทีก่�าหนดไว้เดมิ 
โดยประกอบด้วย 

 1) ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริษัท
 2) กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 
 3) กรรมการผู้จัดการใหญ่
 4) ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 5) ผู้บังคับบัญชา

 ซึง่จะท�าให้ท้ังบคุคลภายนอกและบคุลากรภายในสามารถ
เข้าถึงช่องทางต่างๆ ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะบน
เว็บไซต์ของบริษัท

 ท้ังน้ี รายละเอียดช่องทางการแจ้งเบาะแส ปรากฏใน
หัวข้อ 3.7 การร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส

5. การส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม 
 บรษิทัได้รบัรางวัล “Best Innovative Company Awards” 
ภายใต้งาน SET Awards 2020 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จากผลงาน
นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าและไอน�้า (Cogeneration) ของ 
โรงไฟฟ้าเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน่ ซึง่เป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง 
เครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน�้า และเครื่องยนต์แก๊ส  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง

6. การประเมินการปฏบัิติตามจรรยาบรรณบริษทั 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
เห็นชอบตามความเห็นของคณะท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ให้มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบการติดตาม ป้องกันและ
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ประเมนิการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัในภาพรวม เพ่ือ
ให้ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบัขององค์กรมคีวามรบัผดิชอบ
ในการด�าเนินการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามบรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมการเคารพขององค์กร และจากการทบทวน ติดตาม 
และประเมนิการด�าเนินงานในปี 2563 ไม่พบเหตุการณ์หรือ
การปฏิบัติใดๆ ที่ไม่สอดคล้อง ตามจรรยาบรรณของบริษัท

 ปี 2563 บรษิทัได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ดังน้ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 เพ่ือให้มีการทบทวนและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจ 
ได้ว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 
สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น สทิธิในการเสนอระเบยีบวาระ 
และ/หรอืเสนอชือ่บคุคลเพ่ือเป็นกรรมการในการประชมุผู้ถือหุ้น  
สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้  
สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนนแทน สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้ง  
ถอดถอน และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สทิธิในการแต่งตัง้ 
และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียง 
ลงคะแนนในกิจกรรมท่ีมนียัส�าคญัต่างๆ สทิธิในการจดทะเบยีน 
เป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือ หรือการโอนสิทธิในหุ้น และ
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีมีนัยส�าคัญอย่างถูกต้อง  
เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท 
ได้ก�าหนดและประกาศนโยบายเก่ียวกับผูถื้อหุน้ รวมทัง้ ส่งเสรมิ 
และดแูลปกป้องสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกัน ดงันี้

	 l สิทธิในการเข้าร ่วมประชุม บริษัทได้ส ่งเสริม 
ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการท้ังที่เป็นนักลงทุนท่ัวไป และ
นักลงทุนสถาบันให้ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจ 
ในเรื่องส�าคัญ รวมถึง รับรู ้และตรวจสอบการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เป็นประจ�าทุกปี 
โดยเมื่อวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2563 แทนก�าหนดการเดมิท่ีก�าหนดไว้ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของการประชุม และส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น 
ได ้ใช ้สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเข ้าร ่วมการประชุมผู ้ ถือหุ ้น  
รวมทั้ง ได้ดูแลและอ�านวยความสะดวกในการประชุมให้แก ่
ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ แต่เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันท่ี 23  
มีนาคม 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2563 ออกไปเป็นวันศกุร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563  
โดยก�าหนดเวลาและสถานท่ีคงเดิม การเลื่อนการประชุม
ดังกล ่าวเป ็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  

เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
การจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 และมาตรการของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปการจัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�าปี 2563 ได้ดังน้ี

	 1)	 กำรด�ำเนินกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  
  - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือเข้ารับ 
การพิจารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ�าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด 
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
รวมระยะเวลา 4 เดอืน โดยบรษิทัได้ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการ  
และกระบวนการในการพิจารณาด�าเนินการ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (เมื่อวันที่  24  
กรกฎาคม 2562) ปรากฏว่า เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  - แจ้งก�าหนด วัน เวลา สถานทีป่ระชมุ ระเบียบวาระ 
การประชุม  พร ้อมข ้อมูลที่ เ ก่ียวข ้อง  และความเห็น 
ของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม 
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ หลังเวลา 
ปิดท�าการของ ตลท. ภาคเย็นของวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 
(ล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ผ่านระบบ 
เผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ตามมติคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชมุ เมือ่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 เหน็ชอบให้จดัประชมุ 
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรมู ชัน้ 23 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์  
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99  
ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที ่
ท่ีมี ระบบขนส ่ งมวลชนท่ี ผู ้ ถือ หุ ้นสามารถเ ดินทางไป 
เข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถ
บรรจุผู ้ เข ้าประชุมจ�านวนมาก เน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงท�าให้คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ 
ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ออกไปเป็น
วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยก�าหนดเวลาและสถานที่ 
คงเดิม การเล่ือนการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563  
และเป็นไปตามมาตรการทีห่น่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด
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  - เผยแพร ่หนังสือเ ชิญประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  
ประจ�าปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุด 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต ่
หลังเวลาปิดท�าการของ ตลท. ภาคเย็นของวนัที ่5 มนีาคม 2563  
(ล ่วงหน ้ามากกว ่า 30 วันก ่อนวันประชุม) เนื่องจาก 
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้ต้องเล่ือน 
การประชุมออกไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  
21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป ็นการชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษัทได้เผยแพร่ 
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ออกไปเป็น 
วันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลาและสถานที่คงเดิม และ 
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปี เพ่ือลดผลกระทบจากการเลือ่นก�าหนดประชมุดงักล่าว  
โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ก�าหนดจ่ายให้
เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก�าหนด 
รายชื่อผู ้ถือหุ ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
5 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว  
ทั้งนี้  บริษัทก�าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว 
ในวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ซึ่งการเลื่อนการประชุม 
ดงักล่าวไม่ส่งผลต่อการด�าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั  
และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

  - แจ้งก�าหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบ 
วาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อท่ีประชุมอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ หลังเวลาปิดท�าการ
ของ ตลท. ภาคเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ล่วงหน้า
มากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของ ตลท. ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัในการประชมุ  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ช้ัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 
ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที ่
ที่มีระบบขนส่งมวลชนท่ีผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปเข้าร่วม 
ประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุ 
ผู้เข้าประชุมจ�านวนมาก

  - เผยแพร ่หนังสือเ ชิญประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  
ประจ�าปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมครบชุด 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ตั้งแต่วันท่ี 5 มิถุนายน 2563

  - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชมุฉบบัภาษาไทยให้แก่ผูถื้อหุ้นสญัชาตไิทย และฉบบั
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้พิจารณา ตั้งแต่วันท่ี 

17 มิถุนายน 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม) 
เป็นไปตามข้อกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วัน ตามล�าดับ  
โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานท่ี
ประชุม แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
ซึง่ได้จดัเรยีงล�าดับความส�าคัญ ข้อมลูชีแ้จงความเป็นมา เหตผุล 
ความจ�าเป็น และประเด็นส�าคัญของแต่ละเรื่องที่ เสนอ  
ให ้ ท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือเพ่ือทราบ  
รวมท้ัง ได้ระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละเรือ่ง 
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอครบทุกเรื่อง

  - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียน 
ได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 
(มากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดว่า ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม) และได้ส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน

  - เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งค�าถามและ/หรอืข้อคดิเหน็ 
เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/
หรือข้อเสนอแนะอื่นที่ เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
กลับมาทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร มายังเลขานุการบริษัท  
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง CS@ratch.co.th เพ่ือบริษัท 
จะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียด 
ดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. เว็บไซต์บรษิทั  
และแจ ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น ท่ีจัดส ่ง 
ให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นได้รับทราบ ในการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  
ประจ�าปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามและ/หรือข้อเสนอแนะ
เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท

  - ประกาศโฆษณาค�าบอกกล ่าวเชิญประชุม 
ในหนังสือพิมพ์ท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน  
และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ตามกฎหมาย และ 
ข้อบังคับบริษัท 

  - แจ ้งรายละเอียดเ ก่ียวกับหลักฐานประกอบ 
การเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
พร ้อมค�าแนะน�า รายชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน แบบฟอร์ม 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น (ทางไปรษณีย์) 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงมติ
ในแต่ละเรื่องต้ังแต่วันท่ี 17 มิถุนายน 2563
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	 2)	 กำรด�ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  
  จัดการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น ประจ�าป ี  2563  
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 
ถนนพระรามท่ี 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที ่
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเพ่ือเข้าร่วม 
ประชุมได้อย่างสะดวก สถานที่ประชุม มีขนาดเหมาะสม
สามารถรองรับผู ้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ  
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
(ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง) และก่อนเร่ิมการประชุม 
บริษัทได้น�าเสนอสื่อวีดิทัศน์แนะน�าเก่ียวกับแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ในระหว่างการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้น 
ได้แจ้งแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเข้าร่วมประชุมตามมาตรการ
ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 หรือ COVID-19 ตามที่ทางราชการก�าหนด และ 
เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู ้ ถือหุ ้นได้ทราบล่วงหน้า  
พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว ทั้งน้ี  
เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขอนามัย และประโยชน์ในการติดตาม 
กรณีพบผู้เข้าร่วมการประชุมท่ีเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19  
รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  
หลังจากน้ัน ได้เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 
15.30 น. ใช้เวลาในการประชุมรวม 1.30 ชั่วโมง 

  อย่างไรก็ตาม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณาเลือกว่าจะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่อง หรือ 
จะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ โดยไม่จ�ากัดสิทธิของ 
ผู ้ ถือหุ ้นในการเข ้าร ่วมการประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและ 
ยังไม่มีการลงมติ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นท่ีเดินทาง 
มาภายหลังเริ่มการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างต่อเน่ืองจนถึงเวลาเลิกประชุม

  - จัดสิ่ งอ�านวยความสะดวกที่จ�า เป ็นส�าหรับ 
การประชุมไว้อย่างครบถ้วน อาทิ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
น�าเสนอต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode  
ที่บรรจุข ้อมูลเฉพาะของผู ้ ถือหุ ้นแต ่ละรายท่ีใช ้ในการ 
ลงทะเบียนเข้าร ่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง  
ท�าให้การนับคะแนนเสียงมีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย�า 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพ่ือเข้าร่วม 
ประชุมโดยพนักงานที่ประธานกรรมการบริษัทแต ่งตั้ ง  
ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเป็นไปตาม 
รายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม

  - ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีประธานที่ประชุม 
ตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบ 
องค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท�าหน้าที ่
จดบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม และแนะน�ากรรมการ 
ฝ่ายบริหาร ผู ้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วม 
ในการประชุม เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ร่วมตอบข้อซักถาม 
และเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ในท่ีประชุม

  - แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียง 
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระการประชมุ วิธีลงคะแนนเสยีง  
การนับคะแนนเสียง และการประกาศมติท่ีประชุมในแต่ละ 
ระเบยีบวาระการประชมุ เพือ่ให้การปฏบิตัเิป็นไปตามข้อพงึปฏบัิติ 
ส� าหรับการจัดประชุมผู ้ ถือหุ ้ นของบริษัทจดทะเบียน 
ของ ตลท. และเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งรายละเอียด 
เป ็นไปตามท่ีได ้จัดส ่งให ้แก ่ผู ้ ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมแล้ว

  - จัดให ้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องท่ีเสนอต่อ 
ท่ีประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วม 
การประชุม โดยวิ ธีการที่ใช ้ในการออกเสียงลงคะแนน 
ไม่ยุ ่งยากซับซ้อนคือจะใช้การยกมือหากไม่เห็นด้วยหรือ 
งดออกเสียง  เพ่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปรับบัตรลงคะแนน
และจะท�าการนับคะแนนเสียง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
และ Barcode 

  - จัดให้มี ท่ีปรึกษากฎหมายซึ่งไม่มีส ่วนได้เสีย
เป็นคนกลางร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ในเรื่องต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ กระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารของผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู ้มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิ 
ออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสอดคล้อง 
ตรงกับข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามท่ีได้แจ้งต่อที่ประชุม  
ตลอดจนดูแลให ้มีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู ้ ถือหุ ้น 
ที่เข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
และตรวจสอบความถูกต้องของผลการลงคะแนนเสียง 
จากมติท่ีประชุม และจากบัตรลงคะแนน

  - ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
โดยไม ่มีการแจ ้งข ้อมูลส�าคัญเพ่ิมเติมอย ่างกะทันหัน 
ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการเพ่ิมเรื่องเพ่ือพิจารณาลงมติ
หรือเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
ท้ังน้ี เรื่องท่ีน�าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563  
เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามท่ีกฎหมายก�าหนด
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  - ด�าเนินการประชุมเป็นไปตามล�าดับที่ก�าหนด 
ในระเบียบวาระการประชุมท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการสลับระเบียบวาระ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท 
ตระหนักดี ถึงความส�าคัญและความจ�าเป ็นที่ผู ้ ถือหุ ้น
ต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  
จึงไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

  - ด� า เนินการประชุมในแต ่ละระ เบียบวาระ  
โดยเริ่มจากประธานท่ีประชุมชี้แจงความเป็นมา เหตุผล 
ความจ�าเป็น ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และข้อเสนอเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
หรอืเพ่ือทราบต่อท่ีประชมุตามท่ีได้แจ้งแก่ผูถื้อหุน้ไว้ในหนงัสอื
เชิญประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หลังจากน้ัน  ประธาน
ที่ประชุมได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม จากนั้น 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได ้ ร ่ วมกันชี้แจง 
จน เป ็น ที่ เ ข ้ า ใจชัด เจนก ่อนจะขอให ้ ท่ีประ ชุมลงมต ิ
โดยการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

  เพ่ือความกระชับและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทได้จัดท�าวีดิทัศน์น�าเสนอสรุปรายงานการด�าเนินงาน 
ในรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ประกอบการประชมุตามระเบยีบวาระ
ที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการเก่ียวกับ
กิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา และกิจการที่จะกระท�า
ต่อไปในภายหน้า เพ่ือให้มีเวลาส�าหรับการซักถามและ 
ตอบค�าถามเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม

  - แยกพิจารณาระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
และการพิจารณาอนุมัติก�าหนดค ่าตอบแทนกรรมการ 
ออกจากกัน และจัดให ้ที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นลงมติเลือกตั้ง 
กรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ 
ไว้ตรวจสอบและอ้างอิง เพ่ือความถูกต้อง และโปร่งใส

  - ก�าหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียง
ลงคะแนนทุกครั้งส�าหรับผู ้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยอ�านวยความสะดวกในการประมวลผล 
การลงคะแนนเสียง 

  - ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ ภายหลังการนับคะแนนเสียง
เสร็จสิ้นทุกครั้ง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” 
“ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

  - ก�าหนดให้มีระเบียบวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง
เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเตมินอกเหนือจากเรือ่งท่ีคณะกรรมการบรษิทั 
บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท 
ก�าหนดว่า เรื่องท่ีจะเสนอท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาลง

มติในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้จะต้องเสนอโดยผู ้ถือหุ้น 
ที่มีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้น 
ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ�าปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพ่ือพิจารณาลงมติ  
มีเพียงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของบริษัท 
ท่ีได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่าน้ัน

  - ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2563  
มีผู ้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง
และผู้รับมอบฉันทะรวมจ�านวน 2,227 ราย (มาด้วยตนเอง 
390 ราย และรับมอบฉันทะ 1,837 ราย) นับจ�านวนหุ้นได้ 
1,066,260,552 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจ�านวนหุ้น 
ท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ 
ของบริษัท โดยประธานกรรมการ ท�าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม
ตามข้อบังคับบริษัท 

  - คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู ้ถือหุ้นครบทุกคน 
หรือคิดเป็นร ้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละคณะ  
ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

	 3)	 กำรด�ำเนินกำรภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้น
  
  - แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. ทันทีหลังเวลา 
ปิดท�าการของ ตลท. ภาคเย็นของวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
โดยแสดงผลการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละเรือ่งแยกประเภท 
คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ 
“บัตรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท
อย่างชัดเจน 

  - จัดท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเลขานุการบริษัท ซึ่งมีสาระส�าคัญในแต่ละเรื่องท่ีเสนอ
ต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นส�าคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
และค�าชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เข้าประชุม รวมท้ัง
มติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วน
คะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน 

  - แจ ้งเผยแพร ่รายงานการประชุมผ ่านระบบ 
เผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันท่ี  
16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วันตามกฎหมาย) เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องรอถึงการประชุม 
ครั้งต่อไป ปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุม 
บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ
ปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
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  - น�าส่งรายงานการประชุมซึ่งประธานท่ีประชุม 
ลงนามรบัรองแล้วให้แก่ ตลท. เพ่ือตรวจสอบและอ้างองิ ตัง้แต่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 14 วันตามข้อก�าหนด)

  - น�าส่งงบการเงินที่ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบและ 
ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ น�าส่งรายงานประจ�าปี ส�าเนา
งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน ส�าเนารายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นที่ผู ้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรอง 
ถูกต้อง รวมทั้ง ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ท่ีมีอยู ่
ในวันประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าป ีต ่อนายทะเบียน  
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 (ภายใน 1 เดือน ตามกฎหมาย)

  - ปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบจากแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ 
บริษัทได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะท่ีมีข้อซักถาม  
หรือข้อเสนอแนะ ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการพิจารณา 
ระเบียบวาระน้ันๆ และกรณีมีค�าถามหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใดๆ ได้แจ้งขอให้ยกมือ
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพ่ือไปรับค�าถาม และเจ้าหน้าที ่
ของบรษิทัจะน�าเรยีนต่อทีป่ระชมุ เพ่ือกรรมการ และฝ่ายบรหิาร 
ตอบข้อซักถามตามระเบียบวาระ และกรณีมีข ้อซักถาม
จ�านวนมาก บริษัทจะบันทึกค�าถามและค�าตอบแนบท้าย
รายงานการประชุม

  - ได้คะแนนการประเมนิผลคุณภาพการจดัการประชมุ 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เต็มร้อยละ 100 จากสมาคม 
ส ่งเสริมผู ้ลงทุนไทย โดยการประเมินจากคุณภาพการ 
จัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีก�าหนด 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

	 l สทิธใินการมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้น 
ในการมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ 
ให้เป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก�าหนด และให้ผูร้บัมอบฉนัทะ 
ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน
กรรมการก�าหนดก่อนเข้าประชุม
	 	

	 l สิทธิในการได้รับเงินปันผล บริษัทมีนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไร
ตามงบการเงินรวมหลังหักเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย 
และเงินส�ารองอ่ืนๆ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท  
ในปี 2563 บริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและ 
รับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 และ

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผล 
ประจ�าปี เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ในวันที่ 
17 เมษายน 2563 โดยได้ประกาศโฆษณาค�าบอกกล่าว 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในหนังสือพิมพ์ท้ังฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่าง 
วันท่ี 17-19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับบริษัท 

  เพ่ือปกป้องสิทธิของผู ้ถือหุ ้น บริษัทได้ด�าเนินการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลการรับเงินปันผลของผู ้ถือหุ้น
เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งพบว่ายังมีเงินปันผลค้างจ่ายจ�านวนหนึ่ง 
ท่ีผู ้ถือหุ ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับ บริษัทได้ส่งหนังสือติดต่อ 
ผูถ้อืหุน้ตามฐานข้อมลูนายทะเบยีนหลกัทรพัย์แจ้งรายละเอยีด 
สถานะเงินปันผลค้างจ ่ายและวิธีด�าเนินการเพ่ือติดต่อ 
ขอรับเงินปันผล และประสานงานเพ่ือการออกเช็คเงินปันผล 
ฉบับใหม่แทนเช็คสูญหายหรือหมดอายุ และการด�าเนินการ 
เพ่ือโอนกรรมสิทธ์ิการถือหุ้นให้ทายาทรับเงินปันผลแทนกรณี
ผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

  นอกจากนี้  บริษัทได้เชิญชวนและส่งแบบฟอร์ม 
สมัครใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
รบัเงนิปันผลในคราวต่อไป ซึง่ปัจจบุนัพบว่า ผูถื้อหุน้มีแนวโน้ม 
เปล่ียนมาใช้วิธีรับเงินปันผลแบบ e-Dividend เพ่ิมมากขึ้น

	 l สทิธิในการเลอืกตัง้ ถอดถอน และก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่ง
ที่ว่างลงเน่ืองจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ 
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี  
รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ
	 	

	 l สิทธิในการแต ่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก�าหนด 
ค่าตอบแทน บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทน�าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีและ
ก�าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นประจ�าทุกปี
	 	

	 l สทิธิในการจดทะเบยีนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลีย่นมือ  
หรือการโอนสิทธิในหุ ้น บริษัทมอบหมายให ้บริษัท  
ศูนย ์รับฝากหลักทรัพย ์  (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD)  
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ท�าหน้าท่ีรับฝาก 
หลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู ้ถือหุ ้น
ให้เป็นปัจจุบันอยู ่เสมอ และเป็นผู ้ให้บริการแก่ผู ้ ถือหุ ้น 
ที่ ถือหลักทรัพย ์ของบริษัท เช ่น การออกใบหลักทรัพย ์  
ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ และการจ่าย
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ

108



กับ TSD ได้โดยตรงท่ี TSD Call Center โทร. 0 2009 9999 
หรือสมัครใช้บริการ Investor Portal ซึ่งเป็นระบบบริการข้อมูล
ผู้ถือหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.set.or.th/tsd/
th/investorportal/investorportal.html 

	 l สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีมีนัยส�าคัญ
ของบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา บริษัทได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับ 
การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและการปฏิบตักิารใดๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และทันกาล 

  ในรอบปี 2563 ไม่มีกรณีถูกลงโทษจากการไม่น�าส่ง 
รายงานตามที่กฎหมายก�าหนดหรือน�าส่งล่าช้า และไม่มี
เหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บรษิทัปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน โดยไม่แบ่งแยก 
ว ่ า เป ็ นผู ้ ถื อหุ ้ น รายใหญ ่หรื อผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย ่ อย หรื อ 
ผู ้ถือหุ ้นสถาบัน เป็นผู ้ถือหุ ้นชาวไทยหรือผู ้ถือหุ้นต่างชาติ  
ซึ่งสรุปการปฏิบัติที่เป็นสาระส�าคัญได้ดังน้ี
	 	

	 l การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษัทก�าหนดช่องทาง 
เผยแพร่สารสนเทศผ่าน ตลท. เป็นช่องทางหลัก และก�าหนด 
ผู้ท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการ 
กรรมการ กรรมการผู ้จัดการใหญ่  และรองกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร
เพ่ิมเติมผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อาทิ ส�านักงานเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน 
	 	

	 l การจัดท�าเอกสาร 2 ภาษา บริษัทจัดท�าข้อมูลและ
เปิดเผยสารสนเทศทุกรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ ตลท. และเว็บไซต์ของบรษิทั  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
ได้อย่างเท่าเทียมกัน
	 	

	 l การส ่งเสริมให ้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยเสนอเรื่อง 
เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ บรษิทัได้ประกาศเชญิชวน 
ผู ้ ถือหุ ้นรายย ่อยเสนอเ ร่ืองเ พ่ือบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป ็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น  
ประจ�าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562  

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยเผยแพร่ 
สารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเผยแพร่รายละเอียด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทาง 
การเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ตั้งแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 
ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น

	 l การมอบฉันทะให้ผู ้อ่ืนเข้าประชุมแทน บริษัท
จัดท�าหนังสือมอบฉันทะตามท่ีก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม 3 แบบ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
ให้สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ในท่ีประชุมแทนได้ ประกอบด้วย 
	 	 	

	 	 l แบบ ก.  เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป 
	 	 l แบบ ข.  เ ป ็ น ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ท่ี ก� าห น ด 
     รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียด 
     ชัดเจนตายตัว 
	 	 l แบบ ค.  เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณี 
     ผู ้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ 
     แต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)  
     ในประเทศไทยเป ็น ผู ้ รับฝากและ 
     ดูแลหุ้น 

  ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ
ทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกช่องทางหน่ึง หรือ 
ผู ้ ถือหุ ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น หรือ 
จัดท�าข้ึนเองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้ 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 บริษัท 
ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ได้แก่  นายสมัคร เชาวภานันท์  
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร และนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว  
และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ)  
พร้อมข้อมูลของแต่ละคน ระบุการมีหรือไม่มีส่วนได้เสีย 
ของแต่ละคนในเรื่องท่ีบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม  
เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงแทนได้ ซึง่มผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ
ของบรษิทัเข้าร่วมประชมุแทนจ�านวน 1,633 ราย และมอบฉนัทะ 
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าประชุมแทนจ�านวน 14 ราย
	 	

	 l การใช้บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทก�าหนดให้ใช้บัตร 
ลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นส�าหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
ช่วยอ�านวยความสะดวก ในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีง  
และมีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป ็นคนกลางร ่วมตรวจสอบ 
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ความถูกต้อง โดยระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการได้แยก
การลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง
ทุกใบไว้ตรวจสอบและอ้างอิง เพ่ือความถูกต้อง และโปร่งใส 

	 l การเพิม่เรือ่งเพือ่บรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุ 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 บรษิทัไม่มกีารบรรจ ุ
เรื่องเพ่ิมเติมในระเบียบวาระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท 
ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นท่ีว ่า ผู ้ ถือหุ ้น 
ต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  
จึงยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ 
ในระเบียบวาระการประชุมเพ่ิมเติมจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม หากผู ้ ถือหุ ้นมีความจ�าเป็นก็สามารถเสนอ 
ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เพ่ือพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามท่ี
ก�าหนดในข้อบังคับบริษัท 

	 l การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้ดูแลและ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี โดยได้ก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางในการ 
เก็บรกัษาและป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนหรือผู ้อื่นในทางมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
ท้ังในจรรยาบรรณ ระเบียบ ค�าสั่ง และประกาศของบริษัท 
ท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย  
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้ส่งมอบให้แก่กรรมการ  
ผู ้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบเมื่อแรกเข้าท�างาน 
หรือวันปฐมนิเทศ รวมทั้ง การทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติ 
โดยภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านทางคณะท�างาน 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือ 
จากการพิจารณา และก�ากับดูแลภายใต้การก�ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
รวมทั้งคณะท�างานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย โดยบริษัทได้เผยแพร ่
นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ท่ีส�าคัญของบริษัท ผ่านระบบสื่อสารภายใน และเว็บไซต ์
ของบริษัท โดยสรุปดังนี้ 
	 	 	

	 	 l ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องปกป้อง
ข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท และห้ามใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือแนะน�าผู ้ อ่ืนกระท�าโดยเฉพาะ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
	 	

	 	 l	 ห้ามเปิดเผย/แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ/
ส่งต่อข้อมูลภายในและ/หรือความลับของบริษัทแก่บุคคล
ภายนอก หรือผู้ไม่เก่ียวข้องในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงบุคคล 
ในครอบครัว ญาติ พ่ีน ้อง เพ่ือน หรือท�าให ้ประโยชน ์
ของบริษัทลดลง
	 	

	 	 l	 การให้/แบ่งปันข้อมูลภายในท่ีเป็นความลับ 
แก่บุคคลภายในบริษัท สามารถท�าได้ตามความจ�าเป็นหรือ 
ความเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการท�างานของบุคคลนั้นๆ 
เท่าน้ัน
	 	

	 	 l	 บรษิทัได้ก�าหนดและประกาศ “นโยบายการใช้งาน 
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์” ซึ่งได้มีการทบทวน และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
การสือ่สารภายใน และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพ่ือเป็นข้อปฏิบตัิ 
ส�าหรับการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุ และสอดคล้อง 
กับข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระท�าผิด 
ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังได้ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย 
(Cyber Securities) อย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ 
สรุปได้ดังน้ี

  - ก�าหนดสิทธิเข ้าใช ้งานโดยใช้รหัสผ่าน และ 
ต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ 
  - ให ้พนักงานใช้สื่ออินเทอร ์เน็ตเพ่ือประโยชน ์
ในการท�างาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมด้านศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
  - ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่บริษัทอนุญาตตามข้อก�าหนดและค�าแนะน�าการใช้งาน
อย่างปลอดภัย เพ่ือประโยชน์ของบริษัทเท่าน้ัน
  - ใช้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องเท่าน้ัน 
  - เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และ
ควบคุมการใช ้ ระบบสารสนเทศให ้มีความปลอดภัย 
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

  นอกจากน้ี ในปี 2563 บริษัทได้แต่งต้ังนางบุญทิวา 
ด่านศมสถิต ผู ้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร  
เป็นเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพ่ือให ้
การด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคล 
ของบริษัท เป็นไปและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงผู้บริหารในปี 2563 บริษัทจึงได้แต่งตั้ง 
นายนวพล ดิษเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
องค์กร เป็นเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
แทนนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ที่จะเกษียณอายุในวันที่  
31 ธันวาคม 2563

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 3.1	 นโยบำยเกีย่วกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	
   บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนนโยบาย 
แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ผู ้ มี ส ่ ว น ไ ด ้ เ สี ย กลุ ่มต ่างๆ  
ไว้อย่างชดัเจน มกีารทบทวน และปรบัปรงุจรรยาบรรณบรษิทั 
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เพ่ือใช้เป็นกรอบข้อพึงปฏบิตัสิ�าหรบัในการท�างานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ตามหลักการส่งเสริมและก�ากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่าสิทธิตาม
กฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ลูกค้า เจ้าหนี ้พันธมติร คูแ่ข่ง ภาครฐั และชมุชนท่ีบรษิทัตัง้อยู่ได้ 
รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ประกาศและเผยแพร่ 
ให้ผู้เก่ียวข้องได้ทราบอย่างท่ัวถึง ผ่านช่องทางต่างๆ  และเว็บไซต์ 
ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

	 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	
	

	 l ด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความเติบโต ผลก�าไร และ 
   ผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น
	 l ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวัง รอบคอบ ซือ่สตัย์สจุรติ  
   และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน
	 	 l เคารพสทิธิในการรบัทราบข้อมลูข่าวสาร และเปิดเผย 
   ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  
   เท่าเทียม และท่ัวถึง
	 l ติดตามก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และ 
   จรรยาบรรณเก่ียวกับผู ้ ถือหุ ้นในการได ้ รับสิทธิ 
   ขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
   และเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ  
   การส ่งเสริมให ้ผู ้ ถือหุ ้นเข ้าร ่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
   เพ่ือให้มีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ  
   รับทราบการด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท  
   แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และติดตาม 
   การปฏิบัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร และ 
   จัดให ้มีมาตรการป ้องกันการใช ้ข ้อมูลภายใน 
   เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร และ 
   การไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน 
   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
	

	 l ส่งเสรมิคณุภาพชวิีต จัดให้มสีภาพแวดล้อมการท�างาน  
  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�างานท่ีดี
	 l ให้ความส�าคัญกับการบริหารและพัฒนาความรู ้
  ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง 
	 l บริหารจัดการระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเทียบเคียงกับบริษัท 
  ชั้นน�าทั่วไป
	 l แต ่งตั้ ง  โยกย ้าย ให ้รางวัล และลงโทษด ้วย 
  ความเสมอภาค เที่ยงธรรม 
	 l พนักงานสามารถร ้อง เ รียนในกรณี ท่ีไม ่ ได ้ รับ 
  ความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก�าหนด

	 l ติดตามก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ 
  ข้อบังคับเก่ียวกับการท�างาน

	 กำรปฏิบัติต่อชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
	

	 l ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความส�าคัญ 
  ในการส่ือสาร
	 l สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน
	 l ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณ ี
  ท้องถ่ิน และพัฒนาคุณภาพสังคม
	 l สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
	 l ด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน  
  สังคม และส่ิงแวดล้อม

	 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ
	

	 l ผลิต ส ่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ 
  มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
	 l รับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไข ในเวลา 
  ที่เหมาะสม
	 l เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
  อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
	 l จัดระบบ และกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน 
  เก่ียวกับสินค้าและบริการ โดยด�าเนินการอย่างดี 
  ที่สุด
	 l ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับ 
  ของลูกค้า 
	 l ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต 
  ในการค้ากับลูกค้า รวมท้ังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
  การค้าอย่างเคร่งครัด 
 
	 กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้
	

	 l ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด
	 l ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต 
  ในการค้ากับเจ้าหน้ี
	 l ให ้ความร ่วมมืออย ่างจริงจังในการแก ้ป ัญหา 
  การเรียก รับ หรือจ ่ายผลประโยชน์ ท่ีไม ่สุจริต  
  ในการค้ากับเจ้าหน้ี
	 l รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
  ตรงเวลา และสม�่าเสมอ
	 l แจ ้ งให ้ทราบล ่วงหน ้ากรณีบริษัทไม ่สามารถ 
  ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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	 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ/ผู้จัดหำสินค้ำ
	

	 l ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่ค�านึงถึง 
  ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
	 l ให้โอกาสแก่คู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้าอย่างเสมอภาค 
  และเท่าเทียมกัน
	 l มีหลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือกคู่ค้า และรูปแบบ 
  สัญญาท่ีเหมาะสมเป็นสากล
	 l มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตาม 
  สัญญาและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
	 l ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต 
  ในการค้ากับคู่ค้าของบริษัท อาทิ การบรรจุเงื่อนไข 
  และข้อก�าหนดต่างๆ ไว้ในข้อก�าหนดและขอบเขต 
  การจ้าง (Term of Reference: TOR) กับคู ่ค ้า 
  ทุกราย เป็นต้น
	 l แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีบริษัทไม่สามารถปฏิบัติ 
  ตามเงื่อนไขได้ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

	 กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
	

	 l ป ฏิ บั ติ ภ า ย ใ ต ้ ก ร อ บ ก ติ ก า แ ล ะ ห ลั ก ส า ก ล 
  ของการแข่งขันท่ีดี
	 l ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู ่แข่งทางการค้า 
  ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
	 l ไม ่กล ่ าวหาในทางร ้ ายต ่อคู ่ แข ่ งทางการค ้ า  
  โดยปราศจากมูลความจริง
	 l ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต 
  ในการค้ากับคู่แข่งทางการค้า
	 l ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด

	 กำรปฏิบัติต่อพันธมิตรทำงธุรกิจ
	

	 l ปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด
	 l ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจในลักษณะที่เอื้ออ�านวย 
  ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยค�านึงประโยชน์สูงสุด 
  ของบริษัทและอยู่บนพ้ืนฐานผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
  ทั้งสองฝ่าย
	 l ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจา 
  แก ้ป ัญหาตั้ งอยู ่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ ์
  ทางธุรกิจ

	 กำรปฏิบัติต่อภำครัฐ
	

	 l สนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตาม 
  นโยบายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล 
  ที่เก่ียวข้อง
	 l ส่งเสรมิและสนับสนนุให้เกิดความร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆ 
  ของหน่วยงานภาครัฐ

 ผู้ลงทุน หรือผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติในการบริหารความสัมพันธ์และการตอบสนอง
ความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสียเพ่ิมเติมได้จากรายงาน 
ความย่ังยืน ประจ�าปี 2563 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

	 3.2	 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน	
   บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติ 
ด ้ านสิท ธิมนุษยชนซึ่ ง เป ็นสิท ธิขั้ น พ้ืนฐานของมนุษย ์  
และมีความส�าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และย่ังยืน 
ในทุกสังคม ดังจะเห็นได้จาก

  เจตนารมณ์ของบริษัท: การด�าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมต ่างๆ โดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
อย่างเคร่งครัด การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเพื่อน�าไป 
ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงาน และไม่สนับสนุน
กิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อ 
ผู ้มีส ่ วนได ้ เ สีย ทุกฝ่ายอย ่าง เท ่ า เ ทียมและเป ็นธรรม 
โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว สถานะทางสังคม 
และฐานะทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการให้เกียรต ิ
และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึง ส ่งเสริม 
ความเท่าเทียมทางเพศภายในที่ท�างาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีอยู่
รอบพ้ืนท่ีกิจการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

  การปฏบิตัต่ิอกันภายใต้สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค:  
ปกป้องข ้อมูลส ่วนตัวของพนักงานท่ีบริษัทเก็บรักษาไว ้  
โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง พนักงานปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้ง  
ยอมรับและเคารพความเห็นท่ีแตกต่าง ไม่แสดงความเห็น
เก่ียวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะ
ทางสังคม การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดท่ีจะน�าไปสู่ความขัดแย้ง  
ห้ามพนักงานกระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการกดข่ีข่มเหงผู ้อื่น
ท้ังทางกายและจิตใจ ห้ามใช้ความรุนแรงหรือใช้ก�าลัง
ประทุษร้าย หรือกระท�าการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่น  
อย ่างไรก็ตาม พนักงานมี สิทธิ เสรีภาพในการใช ้สิทธิ 
ทางการเมือง เช่น สนับสนุนหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือสิทธิทางการเมืองอื่นๆ
 
  การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และการเก็บรักษา
ข้อมลูความลบั: เก็บและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลตามความจ�าเป็น 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
ความต้องการทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ยุติธรรม และซื่อสัตย์ 
เป็นต้น
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  นอกจากน้ี บริษัทได้ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างาน และใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลและคุ้มครองพนักงาน การจ้างงาน ซึ่งครอบคลุม
การจ้างงานในท้องถ่ินมาตั้งแต่ป ี  2556 ส�าหรับชุมชน 
บรษิทัเคารพสทิธิในการรบัรูข่้าวสารและการดแูลความปลอดภัย 
ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
ในรูปแบบต ่างๆ อย ่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อยู่ตลอดเวลา ทางด้านคู ่ค้าบริษัทมุ ่งเน้นความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญา 
หรื อข ้ อก� าหนดขององค ์กรแรงงานระหว ่ างประ เทศ  
(International Labour Organization: ILO) ที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน 
ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังสามกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน  
ชุมชน และคู่ค้า ดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ 
ด ้านสิทธิมุนษยชนไว ้ในจรรยาบรรณบริษัท และได ้มี 
การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ให้แก่พนักงานได้ทราบและถือปฏิบัติ  เ พ่ือให้พนักงาน 
ได้ตระหนักถึงความย่ังยืนของบริษัท เน่ืองจากการเผชิญ 
ความ เสี่ ย งด ้ านสิท ธิมนุษยชนอาจส ่ งผลกระทบต ่อ 
ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทได้ 

  ผู ้ที่ฝ ่าฝ ืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได ้รับ 
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบยีบบรษิทั หรอือาจได้รบัโทษ 
ตามกฎหมายด้วย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

	 3.3	 กำรใช้และดูแลทรัพย์สินทำงปัญญำ	
   บริษัทก�าหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง 
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัทตามท่ีได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ   
ไว้ในจรรยาบรรณบรษิทัและนโยบายการใช้งานระบบเครอืข่าย 
และคอมพิวเตอร ์  ท่ีได ้ประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 
โดยพนักงานต้องเคารพสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา หลีกเลี่ยง  
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและผู ้อื่น  
การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาจะสิ้นสุดลง 
เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท 

  ผู ้ที่ฝ ่าฝ ืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได ้รับ 
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบยีบบรษิทั หรอือาจได้รบัโทษ 
ตามกฎหมายด้วย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

	 3.4	 กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร	์
   บรษิทัก�าหนดให้พนักงานทกุคนมสีทิธิใช้ระบบเครอืข่าย 
และคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลตามนโยบายการใช้ระบบ 
เครอืข่ายและคอมพิวเตอร์ และคูม่อืการใช้งานระบบการใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท โดยการก�าหนดบัญชี 
ผู ้เข้าใช้งานและรหัสผ่านก่อนการใช้งาน นอกจากนี้ ได้มี 

การก�าหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเ ก่ียวกับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Attrack) และภาวะวิกฤต 
ในรปูแบบต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ 
และมีการก�าหนดผู้ควบคุมดูแล ป้องกัน วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ และจดัการแก้ไขปัญหาแต่ละกรณีไว้อย่างชดัเจน 
พร้อมคูม่อืการบรหิารจดัการ นอกจากนี ้ยังมกีารใช้โปรแกรมต่างๆ  
ในการป้องกันและควบคุมการคุกคามในรูปแบบต่างๆ  
การห้ามใช้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อการกระท�าผิด
กฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น การกระท�า 
ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี การค้า หรือแสวงหา 
ผลก�าไร/ผลประโยชน์ส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลความลับ 
ที่ได้มาจากการปฏิบตังิานให้แก่บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูบรษิทั 
พนักงาน และบุคคลภายนอก การกระท�าอันละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของบรษิทัและบคุคลอืน่ เป็นต้น เพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้งานระบบเครอืข่ายและคอมพิวเตอร์ ป้องกันผลกระทบ 
จากการหยุดชะงักของธุรกิจจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ 
การใช้ทรพัยากรเครอืข่ายอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึง่มคีวามสอดคล้อง 
กับนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายการใช้ระบบเครือข่าย 
และคอมพิวเตอร์ นโยบายการจัดการชั้นความลับ นโยบาย
การบริหารความต ่อเ น่ืองทางธุร กิจ  และเป ็นไปตาม 
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
รวมทัง้  สอดคล้องกับการจดัการความเสีย่งเกีย่วกับอาชญากรรม
ทางไซเบอร์อีกด้วย ท้ังน้ี การเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้ทรัพย์สิน 
ทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร ์
ของบรษิทัจะสิน้สดุลงเมือ่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบรษิทั  
และหากฝ่าฝืนการกระท�าที่กล่าวข้างต้นจนเป็นเหตุหรือ 
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใด บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการทางวินัยแก่พนักงาน 
ตามระเบียบบริษัท และตามกฎหมายหากการกระท�าน้ัน 
เป็นความผิดตามกฎหมาย  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดให้
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด�าเนนิการประเมนิความเพียงพอของระบบ 
ความปลอดภัยด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้ มแีผนการปรบัปรงุ และพัฒนาระบบงาน 
ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
 
	 3.5	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	
   บรษิทัโดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการ 
บรหิารความเส่ียง” เป็นผูร้บัผิดชอบ และก�าหนดให้มกีารพิจารณา
และด�าเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง รวมถึง 
จัดให้มีมาตรการป้องกันและเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มต่างๆ และได้ก�าหนดและเผยแพร่  
“นโยบายการบรหิารความเสีย่ง” ผ่านช่องทางการสือ่สารภายใน 
และผ่านเว็บไซต์บริษัทส�าหรับการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก สรุปได้ดังนี้
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	 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	

	 l ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
	 l ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหาร 
  ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
	 l ให ้มีการ วัดผลความเสี่ ยงทั้ ง เชิ งคุณภาพและ 
  เชิงปริมาณ
	 l ให้มีการก�าหนดเพดานความเสี่ยง และก�าหนด 
  เหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่ เป ็นสัญญาณ 
  เตือนภัย (Warning Sign)
	 l ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

 แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ก�าหนด
ให้มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ก�าหนดมาตรการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือป้องกันหรือ
ลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ท้ังต่อการประกอบธุรกิจ ภาพลกัษณ์
องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดให้มีการทบทวนและ
ประเมินผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และให้ความส�าคญักับสญัญาณเตอืนภัยล่วงหน้า และรายการ
ผิดปกติต่างๆ เพ่ือให้สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที และ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ทราบตามล�าดับ เป็นประจ�าทุกไตรมาส (รายละเอียดเปิดเผย 
ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร ้าง 
การจัดการ และปัจจัยความเสี่ยง)

	 3.6	 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	
   บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม และยึดมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  
รวมทั้งผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ด ี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ
เจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมุ ่งมั่นในการต่อต ้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท 
เข ้าร ่วมในโครงการแนวร ่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition  
Against Corruption: “CAC”) ต้ังแต่ปี 2559 โดยการรับรอง 
ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง 

  ในปี 2561 บรษิทัได้ย่ืนขอต่ออายุการรบัรอง เพ่ือยืนยัน 
เจตนารมณ์ของบรษิทัในการด�าเนนิธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะไม่เก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น 
การด�าเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  และห้ามบุคลากร
ทุกคนของบริษัทตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน เรียกรับด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตและ
คอร ์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และบริษัทได ้ผ ่านการรับรอง 

การต่ออายุ การเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อเน่ืองเป็นรอบท่ี 2 เมื่อวันท่ี  
4 กุมภาพันธ์ 2562

  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  ไ ด ้ ก� า ห น ด น โ ย บ า ย 
กรอบการด�าเนนิการต่อต้านการทุจรติ และการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านการทจุรติและระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้  ได้ก�าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการ
ด�าเนินงานของผู้เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือน�าพา
องค์กรไปสู่การพัฒนาและด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยได้มี
การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ อย่างเหมาะสม ภายใต้การก�ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีจะต้องแสดงบทบาทและ
จดุยืนในการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ให้แก่บคุลากรของ
บริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน เกิดความเชื่อมั่น 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

	 นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัท
 
 1. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการต่อต้าน 
  การทุจริตและคอร ์รัปชั่น โดยประกาศใช ้ เป ็น 
  ลายลักษณ์อักษร โดยสรุปสาระส�าคัญดังน้ี
	 	

	 	 l จัดให้ด�าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้าน 
   การทุจริตและคอร์รัปชั่นเพ่ือสร้างความตระหนัก  
   และความรับผิดชอบร่วมกันในการไม่เข ้าไป 
   เก่ียวข้องกับการทุจริตท้ังทางตรงและทางอ้อม
	 	 l จัดให้ด�าเนินการก�าหนดหลักการ กระบวนการ  
   และแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนส�าหรับการ 
   ด�าเนินธุรกิจเพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
   ตลอดจนการจดัให้มกีารสือ่สารอบรมให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง 
   ทราบถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและ 
   การคอร์รัปชั่น
	 	 l จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านความเสี่ยง 
   จากการทุจริตและคอร์รัปชั่น
	 	 l จัดให้ด�าเนินการก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
   และการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 
   การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่อย่างเหมาะสม
	 	 l จัดให้มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติและการบริหาร 
   ความ เสี่ ย ง ด ้ านการ ทุ จ ริ ตและคอร ์ รั ปชั่ น 
   เป็นลายลักษณ์อักษร
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	 	 l จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
   ด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม

 2. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดระเบียบบริษัทว่าด้วย  
  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีหลักเกณฑ์ 
  ที่ส�าคัญ ดังต่อไปน้ี

 2.1 ก�าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งหมดในองค์กร เพ่ือการต่อต้านการทุจริตและ 
  คอร์รัปชั่น ดังนี้
  
  l คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก�ากับ 
   ดูแลการต ่อต ้ านการทุจริตและคอร ์ รัปชั่ น 
   ในภาพรวม ตลอดจนการก�าหนดนโยบาย และ 
   ระเบียบปฏิบัติต ่างๆ พร ้อมกับด�าเ นินการ 
   ทบทวนอย่างสม�่าเสมอ
	 	 l คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบ 
   ต่อสังคม มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�ากับดูแล 
   การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  
   รวมถึง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  
   มาตรการป้องกัน การตรวจหาและการตอบสนอง 
   เมื่อพบการทุจริต ตลอดจนการสอบทานและ 
   ทบทวนนโยบายดังกล่าว
	 	 l คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีใ่นการก�ากับดูแล 
   ระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชี และรายงาน 
   ทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ 
   มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ มกีารก�าหนดการควบคมุ 
   ภายในอย่างเหมาะสม และมีการน�าไปปฏิบัติ 
   อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
	 	 l กรรมการผู ้จัดการใหญ่และผู ้บริหาร มีหน้าท่ี 
   รับผิดชอบในการก�าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ 
   ที่สนับสนุนระเบียบการต่อต้านการทุจริตและ 
   คอร์รัปชั่น จัดให้มีการสื่อสารอบรมให้ความรู ้
   แก่บุคลากรในทุกระดับ
	 	 l บุคลากรของบริษัท มีหน ้าที่ต ้องปฏิบัติงาน 
   ให้สอดคล้องกับ ระเบียบการต่อต้านการทุจริต 
   และคอร์รัปชั่นและค�าสั่งบริษัทที่เก่ียวข้อง กรณี 
   มีข ้อสงสัยหรือพบการฝ ่าฝ ืนระเบียบบริษัท 
   ต้องรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัท 
   ก�าหนดไว้

 2.2 ก�าหนดหลักการส�าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
  และคอร์รัปชั่น 
  เช่น การไม่เกีย่วข้องกับการให้หรอืรบัสนิบนทกุรปูแบบ 
ไม่ว่าจะด�าเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่จ่ายเงิน 
ที่ไม่เหมาะสมเพ่ืออ�านวยความสะดวก ไม่จ่ายเงินเพ่ือเร่งหรือ
ลัดขั้นตอนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่จ่ายเงินโดยผ่านบุคคลที่ 3  

บุคลากรของบริษัทต้องซื่อสัตย์ โปร ่งใส ไม่ละเลยหรือ
เพิกเฉยหากพบเบาะแสของการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ไม่สนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมือง 
การบริจาคต้องเป็นการบริจาคเพ่ือเป้าหมายด้านการกุศล 
ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์อื่นในเชิงทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 
โดยด�าเนินการตามแนวทางนโยบายของบริษัท การให้/รับ
ของขวัญต้องเป็นไปตามประเพณีท่ียอมรับได้ ไม่มีค่าเกิน 
ปกติวิสัยหรือมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ  
โดยด�าเนนิการตามแนวทางนโยบายของบรษิทั การเลีย้งรบัรอง
ต้องโปร่งใสไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์อื่นที่อาจพิจารณา
ได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และไม่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ โดยด�าเนินการตามแนวทาง
นโยบายของบริษัท เป็นต้น

 2.3 ก�าหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและ 
  การควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังน้ี
	 	

	 	 l ก�าหนดมาตรการส�าหรับการบริหารความเส่ียง 
   ด้านการทุจรติโดยครอบคลมุมาตรการการป้องกัน  
   ตรวจหา และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต
	 	 l จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 
   เพียงพอ และมีการสอบทานอย่างสม�่าเสมอ  
   เพ่ือให้ความมัน่ใจในประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
   ของการควบคุมภายใน
	 	 l จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งองค์กรด้านการทุจรติ 
   และคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการจัดการ 
   ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ
	 	 l จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติส�าหรับ 
   การใช้จ่ายบางประเภทที่มีความเสี่ยงในด้าน 
   การทุจริตและคอร์รัปชั่น เช่น ได้แก่ ค่าบริจาค 
   เพ่ือการกุศลและเงนิสนับสนนุ การให้และรบัของขวัญ 
   และของท่ีระลึก ค่ารับรอง เป็นต้น เพ่ือป้องกัน 
   การทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม
	 	 l จัดให้มีกลไกรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใส 
   แม ่นย�า ภายใต ้มาตรฐานการบัญชีที่ ได ้รับ 
   การยอมรับระดับสากล  
	 	 l จัดให้มีกระบวนการจัดท�าและการเก็บรักษา 
   เอกสารประกอบรายการและข้อมูลทางการเงิน  
   เพ่ือให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการและข้อมูล 
   ทางการเงินเป็นไปตามความจริงถูกต้อง และ 
   ครบถ้วน  เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้ 
   มั่นใจว ่าค ่าใช ้จ ่ายดังกล ่าวเป ็นค ่าใช ้จ ่าย 
   ท่ีเหมาะสมและไม่ได้เป็นไปเพ่ือการทุจริตและ 
   คอร์รัปชั่น
	 	 l จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ  
   หรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
   รวมท้ัง  ก�าหนดข้ันตอนในการสอบสวน การก�าหนด 
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   บทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
   และผู้บริหารระดับสูงในกรณีท่ีเกิดการทุจริตหรือ 
   คอร์รัปชั่น
	 	 l จัดให ้มีการสื่อสารและฝ ึกอบรมให ้ความรู  ้
   เกี่ ยว กับระเบียบและค�าสั่ ง ในการต ่อต ้าน 
   การทุจริตแก่บุคลากรในทุกระดับ

 2.4 การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด และการคุ้มครอง 
  ผู้แจ้งเบาะแส 
  โดยมีข ้อก�าหนดว่าบุคลากรของบริษัทท่ีพบเห็น
การกระท�าผิดหรือการกระท�าท่ีอาจท�าให้เกิดการสงสัยได้
ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทท้ังทางตรงหรือ 
ทางอ้อม ต้องไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีบริษัทก�าหนดไว้  
และเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระท�าโดยเจตนาสจุรติ บรษิทัจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง  
โดยเก็บรกัษาข้อมลูของผูใ้ห้เป็นความลบั เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ข ้อมูลตามกฎหมาย และบริษัทจะไม ่ด�า เ นินการใดๆ  
ท่ีส่งผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่า
การกระท�าน้ันจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ท้ังน้ี
ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือ 
แก่คณะกรรมการสอบสวนในกระบวนการสอบสวนเมื่อได้รับ 
การร้องขอ

 2.5 การสื่อสารและการอบรม บริษัทได้ใช ้ช ่องทาง 
การสือ่สารภายในของบรษิทั และรายงานประจ�าปี ในการเผยแพร่ 
และสื่อสารนโยบาย ข้อมูลเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือสร้างความตระหนักของพนักงาน รวมทัง้  จดัอบรมแก่บคุลากร 
ในทุกระดับชั้น และปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพ่ือให้ทราบ 
และเข้าใจถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
และระเบียบค�าสั่งของบริษัทท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

	 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
 
 จากนโยบายการต ่อต ้านการทุจริตและคอร ์รัปชั่น 
และระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด และประกาศ 
เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทได้ด�าเนินการ ดังน้ี

	 l ก� าหนดค� าสั่ งหรือแนวทางการปฏิบัติ งาน 
  เพื่อการบริหารความเสี่ยงด ้านทุจริต  โดยมี 
  วัตถุประสงค ์ เ พ่ือก�าหนดกิจกรรม ระบุหน ้า ท่ี 
  ความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงาน ข้ันตอนและ 
  แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ส�าหรับ 
  การป้องกันตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ยง 
  ด้านทุจริตได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที

	 l การจัดท�า ปรับปรุงและทบทวนนโยบาย ระเบียบ  
  ค�าสั่ง และจรรยาบรรณบริษัท อย่างสม�่าเสมอ  
  และสื่อสารให้ผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติตาม 
  นโยบายและวิธีการในการต่อต้านการทุจริตและ 
  คอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 ในป ี  2563 บริษัทจัดให ้มีการลงนามในข ้อตกลง 
การรักษาความลับของบริษัท ให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ทุกระดับ เพ่ือรับทราบหน้าท่ี วิธีปฏิบัติ ในการปกป้องข้อมูล
ท่ีส�าคัญทางธุรกิจของบริษัทโดยไม่น�าไปเปิดเผยแก่บุคคล
ภายนอก รวมท้ังบทลงโทษในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

	 l การประเมินความเสีย่งและจดัท�าทะเบยีนความเสีย่ง  
  แผนภมูคิวามเสีย่งด้านการทจุรติ โดยก�าหนดเกณฑ์ 
  วดัความเสีย่ง สาเหตหุลกั ผลกระทบของความเสีย่ง  
  โอกาสท่ีจะเกิดขึน้ ระดบัความเสีย่งทีบ่รษัิทยอมรบัได้  
  การประเมนิการควบคุมภายในท่ีมอียู่ การจดัหามาตรการ 
  เพื่อลดความเสี่ยง และวิเคราะห์ความรุนแรงและ 
  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่งคงเหลอืจากการมมีาตรการ 
  ควบคุมภายในปัจจุบัน โดยบริษัทมีการก�าหนดให้  
  คณะท�างานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าท่ี 
  ให้ค�าปรกึษาแก่ผูบ้รหิารส�าหรบัการประเมนิความเสีย่ง  
  รวบรวมผลการประเมิน และติดตามการด�าเนินงาน 
  ตามแผนการจดัการความเสีย่งเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
  บรษิทั คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรบัผดิชอบ 
  ต่อสังคม คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร หรือ 
  หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ได้มอบหมาย 
  ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีในการสอบทาน 
  นโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการ 
  ความเส่ียงจากการทุจรติเพ่ือให้มัน่ใจว่ามกีารด�าเนนิการ 
  ที่ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
	

	 l การสื่อสารและอบรม  บริษัทมีการจัดท�าแผน 
  การส่ือสารและการจดัอบรมประจ�าปี ช่องทาง ความถ่ี  
  เนื้อหา และการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
  ท้ังต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค ์
  ให้ผู้ปฏบิตังิานตระหนักถึงความส�าคญั การมส่ีวนร่วม 
  ในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท  
  ความโปร ่งใส และความมุ ่งมั่นในการต ่อต ้าน 
  การทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัในทกุระดบั เพ่ือสือ่สาร 
  ไปยังพันธมิตรธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย 

 ป ี  2563 บริษัทได ้ด� า เ นินการ ส่ือสารและอบรม  
โดยคณะท�างานฯ ท่ีมาจากตัวแทนของหน่วยงานทุกสายงาน 
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คอร์รปัชัน่ของบรษิทัประจ�าปี โดยมกีารจดัประชมุทุกรายไตรมาส  
ท้ังนี้ การด�าเนินการของบริษัทที่ส�าคัญในด้านการสื่อสาร
อบรมดังกล่าว มีดังนี้

 1. ตัวแทนของฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร ่วมอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในหลักสูตร 
Fraud, Bribery and Corruption Risk Management & New 
Types of Internet Fraud & Corruption ที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
ราชบรุ ีจ�ากัด (บรษิทัย่อยของบรษิทั) โดยวิทยากรผูท้รงคณุวุฒิ 
และเชี่ ยวชาญเรื่ องต ่อต ้านการทุจริตและคอร ์ รัปชั่ น  
มาบรรยายให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพ่ือสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องการต่อต้าน 
การทุจริตให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ  
ในเรื่องของ ความหมายของการทุจริต ความเข้าใจถึงรูปแบบ
การทุจริตภายในองค์กร รูปแบบการทุจริตใหม่ในปัจจุบัน  
การควบคุมดูแลข้อมูลท่ีส�าคัญทางธุรกิจ มาตรการและ 
ข้อแนะน�าในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร มาตรการ
สอบสวนผู ้กระท�าความผิด และบทลงโทษท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง มีการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม
และจริยธรรมที่ส�าคัญในการท�างาน ในงาน Environmental,  
Social and Governance (ESG) ประจ�าปีของบริษัท  
เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการท�างาน

 2. จดัให้มนีทิรรศการน�าเสนอภาพยนตร์สัน้ และเผยแพร่
ข้อมูลในรูปแบบ Newsletter และ Clip VDO ที่เก่ียวข้องกับ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยเผยแพร่ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ และโทรทัศน์เครือข่ายภายในบริษัท

 3. จัดให้มีการทดสอบและประเมินความตระหนักรู ้  
ความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นอย่างถูกต้องผ่านระบบ E-learning โดยก�าหนด
ให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ดังกล่าวอย่างน้อยร้อยละ 80 ก่อนเข้าท�าระบบการประเมินผล 
หรือ KPI ของบริษัท

 4. ด�าเนินการประกาศ เผยแพร่ และแจ้งหนังสืออย่าง
เป็นทางการเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 5. จดัการอบรม (Orientation) ด้านการต่อต้านการทจุรติ 
คอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่ท่ีได้รับการจ้างงานจากบริษัท

	 l การสอบทานประวัติบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทางธุรกิจก ่อนการจ้างและก่อนการเริ่มสัญญาหรือ
ธุรกรรมระหว ่างกัน  โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป ็น 

ผู ้ รับผิดชอบในการด�า เ นินการตรวจสอบประวัติหรือ 
ความน่าเชื่อถือด้านคุณวุฒิและความสามารถ รวมถึงประวัต ิ
การท�างานของบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญก่อนการลงนาม
สัญญาจ้างงานเพ่ือให้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีประเด็น
เรื่องความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน  โดยสัญญาจ้างงานได้ม ี
การก�าหนดเงื่อนไขข้อบังคับเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้  
และส่วนจัดการส�านักงานเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการ 
สอบทานประวัติของพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะผู ้ขาย  
ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการว่า มีคุณสมบัติ ชื่อเสียง สถานะการเงิน  
และความน ่าเชื่อ ถือที่ดี รวมทั้ งท�าการสื่อสารนโยบาย  
ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่
พันธมิตรทางธุรกิจรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

	 l การควบคุมภายใน ให้ทุกหน่วยงานของบริษัท
ก�าหนดขั้นตอนการท�างาน และการแบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในทุกข้ันตอนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคมุภายใน และให้มกีารทบทวนปรบัปรงุอย่างสม�า่เสมอ 
อย่างน้อยปีละครั้ง และยังมีการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในท�าการประเมนิการควบคมุภายในของแต่ละกระบวนการ
ให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านการทุจริต และเมื่อตรวจพบ
ความผิดปกติจะต้องวิเคราะห์โอกาสของการทุจริตในเร่ือง
ดังกล่าว

  - ก�าหนดมาตรการตรวจพบการทุจริต และ
ตอบสนองต่อการทุจริตท่ีเกิดขึ้น โดยก�าหนดช่องทาง
หรือกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
หรือบุคคลภายนอก ต้องมีความอิสระในการแจ้งเบาะแส 
โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการป้องกัน 
ผู้แจ้งเบาะแสเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกท�าร้ายหรือ
ข่มขู่ในภายหลัง ซึ่งช่องทางการแจ้งเบาะแสของผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อ�านวยการฝ่าย 
ตรวจสอบภายในหรือผู้บังคับบัญชา ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีทราบเหตุหรือเบาะแส แต่ละเลยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ
หรือแจ้งเหตุอันเป็นเท็จ ถือเป็นการกระท�าผิดวินัย

  - กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ด�าเนินการแต ่งตั้ ง 
คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรวบรวมข้อมลูจากการแจ้งเบาะแส  
เ พ่ือรายงานต ่อกรรมการผู ้จัดการใหญ่  และรายงาน 
คณะกรรมการบริษัทต่อไป

 ในปี 2563 ไม่พบประเด็นการกระท�าผิดด้านการทุจริต 
หรือการท�าผิดด้านจริยธรรม รวมถึง ไม่มีกรณีท่ีกรรมการ 
หรือผู้บริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแล 
กิจการแต่อย่างใด 

117รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



ประธานกรรมการหรือ directors@ratch.co.th www.ratch.co.th  จ่าหน้าซองถึง
กรรมการบริษัท  (การก�ากับดูแล ผู้รับแจ้งเบาะแส
กรรมการอิสระหรือ id@ratch.co.th หรือ กิจการท่ีดี/ช่องทาง  บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ ac@ratch.co.th การร้องเรียน 72 ถนนงามวงศ์วาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ceo@ratch.co.th หรือแจ้งเบาะแส  ต�าบลบางเขน 
ผู้อ�านวยการฝ่าย internalaudit@ratch.co.th และระบุอีเมล อ�าเภอเมืองนนทบุรี
ตรวจสอบภายใน  ผู้รับแจ้งเบาะแส) จังหวัดนนทบุรี 11000

	 กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
 
 1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเองหรือมอบหมาย 
  ให้บุคคลที่มีความเหมาะสมด�าเนินการ 
 2. น�าเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
 3. คณะกรรมการสอบสวน รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือ การตรวจสอบเอกสาร
 4. คณะกรรมการสอบสวน ประมวลผลและตัดสินข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาข้ันตอนและวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม
 5. คณะกรรมการสอบสวน ก�าหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และรายงาน 
  ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
 6. คณะกรรมการสอบสวน รายงานผลลัพธ์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

 ส�าหรับภายในองค์กร บริษัทได้ก�าหนดแนวทาง และกระบวนการร้องทุกข์ส�าหรับพนักงานท่ีเห็นว่ามีการปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว หรือผ่านผู้บังคับบัญชาได้อีกหน่ึงช่องทาง รวมทั้ง การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณา
ค�าร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวดการอุทธรณ์  
และร้องทุกข์ไว้ด้วย 

 ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ บริษัทได้ก�าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ ์
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

	 3.8	 กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องคร้ังแรกในวันที่เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ตามรายละเอียดใน “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหาร” ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ และจัดส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ หลังจากน้ัน

ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส

	 ผู้รับเรื่องร้องเรยีน	 	 ช่องทำงกำรร้องเรียน	หรือ	แจ้งเบำะแส

	 หรือ	แจ้งเบำะแส	 อีเมล	 เว็บไซต์บริษัท	 ไปรษณีย์

	 3.7	 กำรร้องเรียน/กำรแจ้งเบำะแส	และกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
  ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย 
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและ 
แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือเรื่องอื่นใดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการ ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึง 
ที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังนี้
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ให้มีการรายงานเป็นประจ�าทุกปี และรายงานเพ่ิมเติมทันที 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ ส�าหรับเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงในการท�าธุรกรรม
ของบริษัทที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
สามารถช่วยให้ตัดสินเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 
ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

	 3.9	 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
   คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารพิจารณาทบทวนนโยบาย
เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ก�าหนดไว้ และประกาศใช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ซ่ึงมุ่งเน้น 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความส�าคัญ 
ในการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร ้าง 
ความเข้มแขง็ของชมุชน ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินการ
ในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและด�าเนิน
โครงการของบริษัท กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการได้มี 
การศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิคควบคู่
ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม 
และวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือจัดท�าแผนงานการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและข ้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการและการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่างๆ ภายใต้ข้อก�าหนด
ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 
ในระหว่างงานก่อสร้างโครงการมีการสื่อสารท�าความเข้าใจ
ให้ความรู้เก่ียวกับการด�าเนินงาน และนโยบายการด�าเนินงาน 
ของบริษัท กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงที่โครงการ 
มีการด�าเนินงานแล้วก็ยังคงมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิด 
และสม�่าเสมอกับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชนอย่างแท้จริง

   นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่  
การจัดให้มี “คณะกรรมการผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
ราชบุรี” ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด ซึ่งประกอบด้วย 
ผู ้แทนจากชุมชน ผู ้น�าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และจังหวัด ท�าหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบการด�าเนิน
การของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันแก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตามท่ีระบ ุ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กร
กลางในการติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้า รวมถึง เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหาหรือประเด็นท่ีอาจเป็นปัญหา 
ข้อเสนอแนะจากชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญอีกทางหนึ่ง 
ในการมีส ่วนร ่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบ 
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีระบบ และต่อเน่ือง

   ปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชมุชนผ่านทางการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

	 3.10		กำรท�ำรำยกำรที่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
   คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางในการจดัการ 
เรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
ไว ้ ในระ เบียบบริษัทว ่ าด ้ วยคณะกรรมการบริษัทว ่ า  
ในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท “กรรมการ 
ที่มีส ่วนได ้ เสียในเรื่องใดไม ่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในเรื่องน้ัน” โดยได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ท้ังน้ี  
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดมาตรการในการจัดการ
และป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึง การก�ากับ
ดูแลการด�าเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล  
รวมท้ัง การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรอง
และเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดแูลการเข้า 
ท�ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไป
เพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลท้ังในด้านราคาและเงื่อนไขท่ีปฏิบัติ 
เช่นเดียวกันหากท�ารายการกับธุรกิจท่ัวไปอื่นๆ ตามหลักการ  
Arm’s Length เย่ียงบุคคลที่ เป ็นอิสระต่อกันพึงกระท�า 
โดยสุจริต และให้มีการเปิดเผยการเข้าท�ารายการอย่างถูกต้อง 
และครบถ้วนตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความคล่องตัว
ในการด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
ให้กรรมการผู ้จัดการใหญ่มีอ�านาจอนุมัติการท�ารายงาน
เก่ียวโยงกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ 
โดยท่ัวไปในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท และให้รายงาน
สรปุการท�าธุรกรรมดงักล่าว ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
รับทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยสารสนเทศการท�ารายการ
ระหว่างกันในรายงานประจ�าปี ตามมาตรา 89/12 แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  นอกจากน้ี บริษัท มีกระบวนการและแนวทาง 
การก�ากับดูแล และติดตามการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 
บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ผ่านบุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้ 
ไปท�าหน้าท่ีกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทน้ันๆ เพ่ือยึดถือ
ปฏิบติัไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร และในการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้รหิารสงูสดุของทกุสายงาน มหีน้าท่ีเข้าร่วมประชมุ 
เพ่ือรายงานการด�าเนินงาน ปัญหา และอปุสรรคในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม เป็นประจ�า หรือ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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  ในป ีที่ ผ ่ านมา ไม ่มีกรรมการหรือผู ้บริหาร 
ที่ท�ารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ยกเว้น การท�ารายการกับ กฟผ. ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายการ
ระหว่างกันแล้ว ท้ังน้ี กรรมการผู้แทน กฟผ. ถือเป็นกรรมการ 
ที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาและออกเสียง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือท�ารายการดังกล่าว

	 3.11	 มำตรฐำนสำกลด้ำนสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย
  บริษัทส ่ ง เสริมให ้กลุ ่ มบริษัทน� ามาตรฐาน 
การด�าเนนิงานซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศและระดบัสากล  
อาทิ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึง
มาตรฐานต่างๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าใช้งาน 
ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และมีการติดตามตรวจสอบ และ
พัฒนาระบบมาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 

	 3.12	 ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	
	 	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
  บริษัทให้ความส�าคัญและมีการพิจารณาทบทวน 
แนวปฏบิตัด้ิานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานของพนักงาน คู ่ค้า และผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
ที่มาปฏิบัติงานกับบริษัทโดยเฉพาะภายในบริเวณบริษัท  
โดยจัดอบรมและให้ความรู ้ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักต่อหน้าท่ีในการด�าเนินงาน และการปฏิบัติงาน 
ให้มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนเพ่ือเป้าหมายลดอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของคณะท�างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นผู้ท�าหน้าที่ติดตาม และ
ประเมินผล รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ และรู้คุณค่า 
ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดและประกาศเผยแพร่และ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในบริษัท และบนเว็บไซต์
ของบริษัท สรุปดังน้ี

	 นโยบำยควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	
	 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 l ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามมาตรฐาน
สากล สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด
	 l ด�าเนินการเพ่ือควบคุมและป้องกันความสูญเสีย
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ท่ีปลอดภัย โดยถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนในการรายงานอุบัติเหตุ หรืออุบัติการณ์  
ตามข้ันตอนท่ีก�าหนด
	 l จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	 l กรณีพบการปฏิบัติใดไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด มาตรฐาน หรืออาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้ยุต ิ
การปฏิบติังานเท่าท่ีท�าได้ชัว่คราว และแจ้งผู้เก่ียวข้องตามล�าดบั 
เพ่ือด�าเนินการแก้ไข
	 l ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 ในปี 2563 บรษิทัได้ด�าเนนิการตรวจตดิตามการด�าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้เป็นไปตามแผนงานและตามมาตรฐาน 
ท่ีกฎหมายก�าหนด ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
ของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ
อันเน่ืองมาจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ซึ่งมีการประชุมร่วมกัน
ทัง้สิน้ 9 ครัง้ (ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา เน่ืองจากผลกระทบ 
ของสถานการณ์ COVID-19) โดยมีการด�าเนินการจัดกิจกรรม 
ต่าง  ๆท่ีส�าคัญด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน สรุปได้ดังน้ี 

 1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจ�าปี 2563 
ร่วมกับงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบรุี 
โรงพยาบาลนนทเวช โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนนทบุรี บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟต้ี จ�ากัด 
และบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด เป็นผู้ประเมินการซ้อม 
รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพ่ือให้บริษัทน�าไปพัฒนากระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉิน  
ณ ส�านักงานของบริษัท เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 

 2. ด�าเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน แสง เสียง อุณหภูมิ คุณภาพอากาศภายใน
อาคารปี 2563 จ�านวน 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และ
เดือนพฤศจิกายน เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง 
ตามปัจจัยเส่ียง รวมถึง เพ่ือควบคุมป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน และการควบคุมป้องกัน 
โรค อนัเนือ่งมาจากสภาพแวดล้อมในการท�างานทีไ่ม่เหมาะสม
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 3. ปรบัเพ่ิมมาตรการในการก�ากับดแูลด้านความปลอดภัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับผู้รับเหมา โดยเพ่ิม
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานในอาคาร 
และมีมาตรการในการควบคุมอย่างเคร่งครัด ส�าหรับงาน 
ที่มีความเสี่ยงสูง และงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง และ 
งานที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น

 4. ปรบัเพ่ิมมาตรการในการก�ากับดแูลด้านอาชวีอนามยั 
ส�าหรับผู้บริหาร พนักงาน ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเข้าพ้ืนท่ี  
เช่น ตั้งจุดตรวจคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้า 
ใช้บรกิารอาคาร ประชาสมัพันธ์ให้ความรูเ้ก่ียวกบัเชือ้ COVID-19  
การดแูลตนเอง เพ่ิมความถ่ีในการท�าความสะอาดพ้ืนผวิสมัผสั 
ของอาคารท้ังหมด และอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างสม�่าเสมอ  
ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นระบบออนไลน์ และลดการเดินทาง 
ออกข้างนอก โดยการติดต่อสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น

 5. ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และรณรงค ์ ให ้พนักงานเ กิดความตระหนัก เ ก่ียว กับ 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
รวมถึง การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ในงาน
นิทรรศการ Hello-สาระ-เต็ม 2563 ของบริษัท โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยให้แก่พนักงานในหัวข้อ 
“กินคลีนอย่างไทย ห่างไกล NCDs และอาหารต้านโควิด”  
โดยคุณสง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุภาพ และโภชนาการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง และบรรยาย 
ให้ความรู ้เรือ่งการจดัการน�า้เสยี ขยะ และการอนรุกัษ์พลงังาน 
ในหัวข้อ “Save Energy-Save Life-Save All” โดยคุณเกริก 
มั่นคง วิทยากรจากส�านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ผู้รับฟัง 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทัง้ในการท�างานและชวิีตประจ�าวัน 
ซึ่งมีผู้บริหาร พนักงานบริษัท บริษัทในเครือ รวมถึงพนักงาน
ของผู้รับจ้างช่วง เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 185 คน

 6. แต่งตั้งคณะท�างาน 5ส ซึ่งเป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการด ้านความปลอดภัยที่ จะช ่วยสร ้าง 
สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�างานให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าท�างาน  
เกิดความสะอาดเรียบร ้อยในส�านักงานถูกสุขลักษณะ 
ท�าให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม 
ความสามารถ ซึ่งมีก�าหนดการตรวจประเมินพ้ืนท่ีท�างาน
ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน โดยในปี 2563  
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2563  
และผลการตรวจประเมินตลอดทั้งปีของพนักงานส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์การประเมินเกินกว่าร้อยละ 80 

 7. จัดกิจกรรม “Best Suggestion Award 2020”  
เ พ่ือรับความคิดเห็น และข ้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ด้านความปลอดภัย  ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ�านวน 5 คน เสนอข้อเสนอแนะ 5 เรื่อง และคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
ได้น�าไปพิจารณาและด�าเนินการต่อไป

 8. จัดการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยส�าหรับ
พนักงาน และแจกอุปกรณ์ป ้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(หน้ากากป้องกันไอร้อน และสารพิษ) ส�าหรับพนักงานบริษัท  
บริษัทในเครือ รวมถึง พนักงานของผู ้รับจ้างช่วงทุกคน 
ทีป่ฏิบตังิานในอาคารอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ในปี 2563 มพีนกังานใหม่ 
ท่ีได้รับการอบรม และได้รับแจกอุปกรณ์ จ�านวน 24 คน 

 จากการด�าเนินงานด้วยความมุ ่งมั่นและปฏิบัติตาม
นโยบายด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานอย่างเคร่งครัด เป็นผลให้ปี 2563  บริษัท 
เป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้น 
สูญเสียเวลาท�างาน ต้ังแต่วันท่ี 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2563 โดยมชีัว่โมงสะสมจ�านวน 1,671,110 ชัว่โมง
การท�างาน และได้รับรางวัล ASEAN Building Fire Safety 
Awards 2020 จากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
และสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า อาคาร 
RATCH GROUP เป็นอาคารที่ใส่ใจผู ้ใช ้อาคารในด้าน 
ความปลอดภัย อาทิ ระบบซ้อมหนีไฟ ระบบเตือนภัยพิบัติ 
เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับความมั่นใจสูงสุด และเป็นแบบอย่าง
ในการดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยในระดับสากล

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 4.1	 ประเภทของข้อมูลที่ท�ำกำรเปิดเผย		
  บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งข ้อมูลท่ีเป ็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน เปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic  
Report) และตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน เพียงพอ และทันกาล และเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในรอบปี 2563 บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศสรุปได้ ดังน้ี 
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-  การเปิดเผยสารสนเทศประเภทท่ีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) 26

-  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Report):  
55

 (รวมการเผยแพร่ข้อมูล Analyst Meeting)

-  การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์                                                                                    
4   (บริษัทได้เชิญนักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน และตอบข้อซักถาม) 

-  การพบและพูดคุยกับนักลงทุนในประเทศ (Company Visit/Roadshow/Conference Call) 10

-  การพบพบและพูดคุยนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow/Conference Call)   15

-  การแถลงข่าวผลประกอบการ และการด�าเนินงานส�าคัญของบริษัทร่วมกับส่ือมวลชน 4
   (บริษัทได้เชิญสื่อมวลชน และนักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน) 

-  การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัท 3

-  การส่งข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน  36

-  การน�าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทท้ังในและต่างประเทศ -

-  การจัดนิทรรศการ -

-  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 1

-  สถิติการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษัท (เฉล่ียต่อเดือน) 
16,724

  (วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมท้ังส้ิน 200,698 ครั้ง) 

	 4.2	 คุณภำพของข้อมูล
  คุณภาพของข้อมลู หมายถึง ความถูกต้อง ชดัเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจบุนั ทนัเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
โดยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทที่ท�าการเปิดเผยมีท้ังข้อมูลท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ลักษณะข้อมูลไม่ใช่
ข้อมูลด้านเดียว แต่มีท้ังข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด 
ที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ การเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้ทราบโดยทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยท่ัวถึง  
การชี้แจงกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ การด�าเนินการเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดจากภาวะปกติ ไม่ท�าการเปิดเผย 
ในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีเหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดเผย 
ข้อมูลต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่บริษัทจนเกินไป และไม่ท�าให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน  
ในส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าและแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี และความเห็น
เก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีปรากฏในหัวข้อรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพต่อบุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทแล ้ว ยังเป ็นสิ่ งส�าคัญที่จะส ่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู ้ลงทุนและผู ้ที่ เ ก่ียวข ้องอีกด ้วย  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล ติดตาม และทบทวนให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไม่เพียง
แต่การเปิดเผยสารสนเทศในระดับข้ันต�่าท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับก�าหนดเท่านั้น แต่ยังให้เน้นความส�าคัญและความเสมอภาค
ของผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย

	 4.3	 ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล	
  บริษัทใช้ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก และช่องทางอื่นๆ อย่างเหมาะสม  
อาทิ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท การแถลงข่าวผลประกอบการ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่
สื่อมวลชน การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในประเภทของข้อมูล 
ที่ท�าการเปิดเผย 

	 สรุปกำรรำยงำนสำรสนเทศ	ปี	2563	 ครั้ง
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  คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารได้ให้ความส�าคัญ 
กับการเป ิดเผยข ้อมูลและสารสนเทศที่ส� าคัญ โดยม ี
การตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและ 
กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีการก�าหนด
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองต่างๆ  
ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง พัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้
ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังน้ี

	 	 l ผู้รบัผดิชอบการเปิดเผยข้อมูล บรษิทัได้ก�าหนด 
ผู ้มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ 
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
และรองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ  
รับผิดชอบการจัดท�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องดังนี้

	 	 l ช่องทางการสื่อสาร บริษัทยึดหลักการเข้าถึง 
ข ้อมูลและสารสนเทศท่ีส� าคัญของบริษัทอย ่าง ท่ัว ถึง 
และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  
อย่างเหมาะสม มีลักษณะครอบคลุมท้ังการสื่อสารทางเดียว
และการสื่อสารสองทาง โดยข้อมูลที่ท�าการเผยแพร่จัดท�าเป็น
สองภาษา คอื ภาษาไทย และภาษาองักฤษ และท�าการเผยแพร่ 
ออกไปพร้อมกันผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท.  
เป็นช่องทางหลักและเพ่ือขยายโอกาส เพ่ิมความสะดวก 
ในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
ในการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูส้นใจทัว่ไป และสาธารณชน   
บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.ratch.co.th) การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
การพบนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การแถลงข่าว 
ผลประกอบการประจ�าไตรมาสและประจ�าปี การจัดส่งข่าว 
และภาพข่าวกิจกรรมของบรษิทัให้แก่สือ่มวลชน การสมัภาษณ์
ผู้บริหาร การจัดนิทรรศการ การน�าผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน 
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเย่ียมชมกิจการ และการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เป็นต้น

	 4.4	 งำนนักลงทุนสัมพันธ์
  บ ริ ษั ท ไ ด ้ จั ด ใ ห ้ มี  “ ส ่ ว น นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ ์ ”  
เป็นหน่วยงานประจ�าที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบการติดต่อสื่อสาร 
และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 
เ พ่ือสร ้างความสัมพันธ ์อันดีระหว ่างบริษัทกับผู ้ ถือหุ ้น  
ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรพัย์ และภาครฐั 
ที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การจัดท�า 
แผนงานนกัลงทนุสมัพันธ์ประจ�าปี ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
เข้าร่วมในการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ โดยที่กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องเป็นผู้แถลงผล
การด�าเนินงานเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและชี้แจงตอบข้อซักถาม 
ในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมท้ังการพบนักลงทุน 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การตดิต่อส่วนนกัลงทุนสมัพันธ์ 

สามารถท�าได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ของบริษัท  
ทางโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 0 2794 9841 ทางโทรสาร 
หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เวบ็ไซต์บรษิทั และทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ี IR@ratch.co.th

	 4.5	 กำรเปิดเผยนโยบำย
	 	 และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์  
โดยเป ิดเผยค ่าตอบแทนกรรมการเป ็นรายบุคคลและ 
แยกประเภทค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหาร 
แยกประเภทค่าตอบแทนเช่นกัน นอกจากน้ียังได้เพ่ิมเติม 
การเป ิดเผยค ่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานไว ้ด ้วย  
(รายละเอียดตามท่ีปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 5.1	 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
	 	 l องค์ประกอบและคุณสมบัติ	
   (รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ)
	 	 l ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
   
   ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็น 
ผู้บริหาร แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 
จ�านวน 6 คน จากกรรมการท้ังหมดจ�านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งมากกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที ่
ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นมีการถ่วงดุลและสอบทานท่ีเหมาะสม  
ประธานกรรมการได้ปฏิบติัหน้าท่ีการเป็นประธานอย่างเป็นอสิระ  
ไม่ครอบง�าหรือชี้น�าความคิดในระหว่างการอภิปราย และ 
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีโดยให้เวลาอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสมเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ 
ครบถ้วน เพียงพอ และเกิดประโยชน์ต่อบริษัท ส่งผลให้ได้มติ
ที่ประชุมอย่างสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ

	 	 l	 การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ
	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
   
   ประธานกรรมการบริษัท ไม ่ใช ่บุคคลเดียว
กับกรรมการผู ้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ  
กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกต�าแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกัน ก่อให้เกิดการถ่วงดุล 
อ�านาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด 
และมกีารก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบแตกต่างกัน 

123รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป



อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็นผู้น�าและมีส่วนส�าคัญ 
ในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจาก 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได ้พิจารณา ทบทวน 
และก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร เป็นผู้น�า 
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 
โดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มส่ีวนร่วมในการประชมุ 
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้การสนับสนุนและ 
ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินธุรกิจต่อฝ่ายบริหารผ่านทาง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม�่าเสมอ โดยไม่ก้าวก่ายในงาน 
ประจ�าอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ในขณะท่ี 
กรรมการผู ้ จัดการใหญ ่ เป ็นกรรมการ ท่ี เป ็นผู ้บริหาร 
เพียงคนเดยีวของบรษิทั และเป็นเจ้าหน้าท่ีสงูสดุของฝ่ายบรหิาร 
ของบริษัท มีอ�านาจหน้าที่ดังรายละเอียดในโครงสร ้าง 
การจัดการ
	 	

	 	 l การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน  
   
   ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่ง 
ในบรษิทัจดทะเบยีนเกินกว่า 3 แห่ง ซึง่สอดคล้องกับระเบยีบบรษิทั 
ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และข้อเสนอแนะของ ตลท.  
ในการพิจารณาประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้  สามารถศึกษา 
รายละเอียดเ พ่ิมเติมของกรรมการรายบุคคลได ้จาก 
หัวข้อประวัติกรรมการ และผู้บริหาร

   นายกิจจา ศรพัีฑฒางกุระ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ส่วนกรรมการและผู ้บริหาร 
รายอื่นของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 
และบริษัทร ่วมทุนของบริษัท ซึ่ งสอดคล ้องกับความรู  ้
ความสามารถ ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการจดัสรรเวลา 
อย่างเหมาะสม

   คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ
บริษัทร่วม ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและหน้าท่ี 
ของผู ้แทนของบริษัทที่ได ้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ
และผู ้ ถือหุ ้นในกิจการที่บริษัทเข ้าลงทุนไว ้อย ่างชัดเจน  
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงาน
การด�าเนินงานของกิจการเหล่านั้น (รายละเอียดผู้แทนบริษัท
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม ปรากฏในข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารในกลุ่มบริษัท)
	 	

	 	 l การสรรหากรรมการ 
   (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ)
	 	 l เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบรษัิท  
   (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในโครงสร้างการจัดการ)

	 5.2	 คณะกรรมกำรชุดย่อย
  คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย 
จ�านวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระในการศึกษารายละเอียดและพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

	 5.3	 บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
  คณะกรรมการบริษัทตระหนัก ในบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือ
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป้าหมาย 
สูงสุดในการด�าเนินงานคือ ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม กล่าวคือกรรมการทุกคนให้ความส�าคัญและตระหนัก
ในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและ 
เป็นผู ้แต่งตั้งกรรมการเพ่ือท�าหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ก�ากับดูแลการบริหารกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  
(Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าท่ีส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
การปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)  
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันกาล 
(Duty of Disclosure)  

  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
  ของคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปดังน้ี

	 	 l พิจารณาก�าหนด ทบทวน และอนุมัติ กลยุทธ์ 
แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 
และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ร ่วมกับฝ่ายบริหาร 
เป็นประจ�าทุกปี  
 	

	 	 l พิจารณาและอนุมตักิลยุทธ์การบรหิารทรพัยากร
บุคคล แผนพัฒนาผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง 
ค่าตอบแทน และแผนค่าตอบแทน
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	 	 l ก�ากับดแูลหลกัเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการสรรหา 
ถอดถอน และเลิกจ้างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

	 	 l ก�ากับดแูลกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของผู ้บริหารระดับสูงให้มีประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบ 
กับเป้าหมายที่ก�าหนดร่วมกัน 

	 	 l ก�าหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ทราบและเข้าใจท่ัวทั้งองค์กร  

	 	 l ติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และ 
ผลส�าเร็จการด�าเนินงานตามกลยุทธ ์  เปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
ผลการด�าเนินงานกับคู่แข่งขันอื่น และเปิดเผยผลการปฏิบัติ
และการก�ากับดูแลกิจการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีไว้ในรายงานประจ�าปี และให้ฝ่ายบริหารน�าเสนอรายงาน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า ดังนี้

  - รายเดือน ได ้แก ่ รายงานการวิเคราะห์ผล 
การด�าเนินงานประจ�าเดอืน รายงานสรปุเงินลงทุนระยะสัน้และ
ระยะยาว งบกระแสเงินสด รายงานความก้าวหน้าโครงการ
ท่ีบริษัทเข้าลงทุน รายงานพลังงานไฟฟ้าสูงสุด และพลังงาน
ไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของประเทศไทย รายงาน 
การ ถือและ/หรือการ เปลี่ ยนแปลงการ ถือหลักทรัพย  ์
ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และรายงานราคาหุ้นหมวดพลังงาน 

  - รายไตรมาส เช่น รายงานงบการเงินประจ�า
ไตรมาส รายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงาน 
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - รายปี ได้แก่ งบการเงินประจ�าปี การประเมิน
ผลการด�าเนินงานประจ�าปีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายงาน
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานประจ�าปี 
ของคณะกรรมการบริษัท

  ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์และปรับกลยุทธ ์การด�าเนินธุรกิจให ้ม ี
ความสอดคล้องกบัทิศทางการด�าเนนิงานของบรษิทัทีจ่ะก้าวไปสู ่
ความหลากหลายทางธุรกิจท่ีมีความสอดคล้องกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และสอดรับกับแนวโน้ม
ของทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างรากฐาน 
ท่ีแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทมากย่ิงขึ้น 
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และเกณฑ์ประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
ที่ก�าหนดและใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจในปี 2564 
และรองรับเป้าหมายระยะยาวภายในปี 2568 ท่ีจะก้าวสู ่ 
เป้าหมายก�าลังการผลิตท่ี 10,000 เมกะวัตต์ หรือมูลค่ากิจการ 
(Enterprise Value: EV) 200,000 ล้านบาท 

  ในกรณีท่ีผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่สามารถควบคุมได้จะมีการวิเคราะห์
สาเหตุท่ีท�าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วเร่งรัด ติดตาม 
แก้ไข ส่วนกรณีที่ เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  
จะมีการทบทวน ปรับแผนงานและเป้าหมายใหม่ และ/หรือ 
เป้าหมายทดแทนอย่างน้อยทุกไตรมาสหรอืตามความเหมาะสม

  นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
ในระหว่างกรรมการด้วยกันและระหว่างกรรมการ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงาน ปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการพบปะระหว่าง 
กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานอย่างไม่เป็นทางการ 
ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ กิจกรรม
ที่จัดข้ึนภายใต ้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมสันทนาการประจ�าปีระหว่างกรรมการ 
และกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร เป็นต้น 

	 	 l ดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องส�าคัญต่างๆ  
ได ้แก่ ดูแลสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือถ่วงดุลอ�านาจฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ภารกิจ จรรยาบรรณ และสื่อสาร
ให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ตรวจสอบและอนุมัติรายงานทางการเงินประจ�าปี เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ารายการ
ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวโยงกัน การปกป้องชื่อเสียงของบริษัท 
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ควบคู่ไปกับการก�ากับและติดตามให้มีการปฏิบัต ิ
ตามกฏหมาย ข้อก�าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และหลัก
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองจริงจัง

	 	 l จัดตั้งและอนุมัติการก�าหนดบทบาทหน้าที่ 
ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามความเหมาะสม
และจ�าเป็น 

	 	 l ก�าหนดหลกัเกณฑ์และประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย ่อย 
ทั้ งคณะและรายบุคคลเป ็นประจ�าทุกป ี  และเป ิดเผย 
ผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจ�าปี
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  - ก�าหนดการประชุมและการออกเสียงของ 
คณะกรรมการ

	 	 l ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
เดือนละครั้ง (ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี 
ล่วงหน้า) และให้มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ให้กรรมการได้พิจารณา 
และทบทวนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร  
และบริษัท รวมถึงการอภิปรายปัญหาต ่างๆ เ ก่ียวกับ 
การจดัการทีส่�าคญัโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้ 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่รับทราบผลการประชุมและน�ามา
ปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 l การงดเว้นการเข้าร่วมการประชมุและงดออกเสียง 
ในระเบียบวาระท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย

	 	 l ก�าหนดให ้กรรมการมีหน่ึงเสียงต ่อหน่ึงคน 
ในการลงคะแนน กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 5.4	 กำรจัดกำรและป้องกันควำมขัดแย้งของผลประโยชน	์
  (รายละเอียดเปิดเผยในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ข้อ 3.10)

	 5.5	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	
  (รายละเอียดเปิดเผยในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ข้อ 3.5)

	 5.6	 กำรประชุมคณะกรรมกำร
  l หลักการและแนวทางของการประชุม 
คณะกรรมการ  บริษัทให ้ความส�าคัญอย ่างมากกับ 
ความเป็นอสิระในการตดัสนิใจของกรรมการ โดยกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวังรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัท โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ ้น  
ท�าหน้าที่ในการน�า การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ให้ค�าแนะน�า 
ช ่วยเหลือ และสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
อย่างใกล้ชดิเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถื้อหุน้โดยรวม

	 l ก�าหนดการประชุม	การจัดท�าระเบียบวาระการ 
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ
บริษัท ก�าหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติก�าหนดการประชุม
ล่วงหน้าไว้ประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม
ของทุกป ี  ในป ี  2564 คณะกรรมการบริษัทก�าหนด 
การประชมุล่วงหน้าไว้เดอืนละ 1 ครัง้ ทกุวนัอังคารสปัดาห์ 
ท่ีสามของเดือน เวลา 14.00 น. และคณะกรรมการชุดย่อย 

พิจารณาและอนุมัติก�าหนดการประชุมล่วงหน้าไว้ตามภารกิจ
ของแต่ละคณะ และได้แจ้งก�าหนดการดังกล่าวให้กรรมการ
แต่ละคนรับทราบ และวางแผนการประชุมไว้ล่วงหน้า  และ
อาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมเพ่ิมเติมได้หากมีภารกิจและ
ความจ�าเป็นนอกเหนือจากก�าหนดการดังกล่าว 

  เพ่ือให้แน่ใจว่าเรื่องส�าคัญได้น�าเข้าสู ่ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่จะร ่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุไว ้ใน
ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า 
พ ร ้ อ ม กั บ ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ใ น เ ว ล า ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
ตามข้อก�าหนด และกรรมการ มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่อง 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อน
ถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีเป็นเรื่อง 
เร ่งด ่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่อง
พิจารณาหรือแจ้งเพ่ือทราบในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ใน
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท (วิธีการพิจารณา
เรื่องท่ีจะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและวิธีการให้
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมดังกล่าวมีก�าหนด
ไว้ในระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมท้ัง ได้แจ้งกรรมการได้ทราบ
และพิจารณาเสนอเรื่องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในหนังสือเชิญประชุมกรรมการรายบุคคลทุกครั้ง) 

  ระเบียบวาระการประชุมก�าหนดเป็นหมวดหมู ่
และด�าเนินการประชุมตามล�าดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงาน 
การประชุมครั้งก่อน เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน  
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องเสนอเพ่ือทราบ และเรื่องอื่นๆ  
(ถ้าม)ี รวมท้ัง ก�าหนดเรือ่งท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเป็นการประจ�าในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระ
ประจ�าเดอืน ประจ�าไตรมาส และประจ�าปี เป็นการล่วงหน้าด้วย  
รวมถึง การก�าหนดให้รายงานการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าเดือน และรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัท
เข้าลงทนุต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน

  หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือให้มีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และกรรมการ
สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และส�านักงานเลขานุการบรษิทัได้ ส�าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย 
สามารถสอบถามข ้อมูลท่ีเ ก่ียวข ้องกับภารกิจเ พ่ิมเติม 
ได ้จากกรรมการผู ้จัดการใหญ่และผ่านทางเลขานุการ 
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
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	 l บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ  
  ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม 

  -   ประธานกรรมการ เป็นผู้น�าประชุม ก�ากับดูแล
ให้มีองค์ประชุมในขณะลงมติครบท้ังจ�านวน หรือร้อยละ 100 
(ซึ่งมากกว่าจ�านวน 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด
ที่เข้าร่วมการประชุม) จัดสรรเวลาให้กรรมการได้อภิปราย
และแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอเหมาะสม เท่าเทียม 
และทั่วถึง ส่งเสริมและกระตุ้นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบด้านและ 
ทั่วถึง และสรุปมติที่ประชุม

  -   กรรมการ	ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการศึกษา
ข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดท�าเสนอ และข้อมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง
และจ�าเป็นอื่นๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยง ท้ังต่อบริษัท ต่อผู้ม ี
ส ่วนได ้ เสียทุกด ้านอย ่างรอบคอบ เ พ่ือให ้ ได ้มติจาก 
ที่ประชุมอย่างเหมาะสมและครบถ้วน อุทิศเวลาและความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

  -   ฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจ�าเป็น 
อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันกาล เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอข้อมูลเป็นการล่วงหน้า  
เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
อย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท  
และให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมีการซักถาม 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดให้ผู ้บริหาร 
ระดบัสงูของทกุสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทัง้เชิญผูบ้รหิารอืน่  
และ/หรือท่ีปรึกษาเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมชี้แจง 
รายละเอียดเฉพาะเรื่อง

  -   บรรยากาศในการประชุมและการแสดง 
ความคิดเห็น	บรษิทัจดัเตรยีมอปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวก 
ส�าหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศ 
ในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน
มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
และค�านึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย 
ทกุฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชมุมคีวามเหมาะสม 
เฉลี่ยครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง

  -   การด�าเนินการประชมุ โดยทัว่ไปในการพิจารณา
เรื่องแต่ละระเบียบวาระ ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอความเป็นมา 
หลักการและเหตุผล ความจ�าเป็น ค�าชี้แจง ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
เ พ่ือประกอบการตัดสินใจและข ้อเสนอของฝ่ายบริหาร  
หลังจากนั้นประธานกรรมการจะให้เวลาท่ีประชุมอภิปราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้นให้
กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามประเด็น
ส�าคัญ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติม ก่อนท�าการตัดสินใจ
สรุปมติท่ีประชุม

  -   กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมีส่วนได้เสียจาก
รายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องไว้ที่เลขานุการบริษัท) และได้มีการถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมาโดยตลอด

  -   การพิจารณารายการท่ีเ ก่ียวโยงกันและ
รายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน  ์ 
จะค�านงึถึงประโยชน์ของบรษิทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ  
มีการ พิจารณาความจ� า เป ็นและความสมเหตุสมผล
เปรียบเทียบได้กับการเข้าท�ารายการในลักษณะเดียวกัน 
โดยทั่วไป ให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการด�าเนินการ และ 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง

  -  	 เลขานุการบริษัท	มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น 
แก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้การปฏิบัติ 
ของคณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัสอดคล้องกับกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศ 
การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน รวมถึง การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี

	 l การจัดท�าและจัดเก็บรายงานการประชุม 

  -   ส�านักงานเลขานุการบริ ษัท  รับผิดชอบ 
การจดบันทึก จัดท�า และเก็บรักษารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู ้ ถือหุ ้น  
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  -   รายงานการประชมุ จดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
มีสาระส�าคัญครบถ้วน อาทิ วันเวลาเริ่มและเลิกประชุม  
สถานท่ีประชมุ ชือ่กรรมการและผู้บรหิารท่ีเข้าประชมุ ชือ่กรรมการ 
ที่ไม่มาประชุม  สรุปสาระส�าคัญของเรื่องท่ีเสนอต่อที่ประชุม 
สรุปประเด็นส�าคัญท่ีมีการอภิปราย ความเห็นและข้อสังเกต
ของกรรมการและมติท่ีประชุม พร้อมท้ังมีการลงชื่อผู้บันทึก
และประธานท่ีประชุม การจัดท�าร่างรายงานการประชุม
แล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม และ 
น�าเสนอกรรมการทุกคน เพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุง และ 
หากไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 7 วัน  
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ให้ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รับการพิจารณา
รบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอประธานทีป่ระชมุ
เพ่ือลงนามรับรอง ก่อนจัดส่งส�าเนาให้กรรมการทุกคนเพ่ือใช้
เป็นเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้น�ารายงานดังกล่าวบรรจุ
ไว้เป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการ 
อีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปด้วย

  ส�าหรับระบบการบริหารจัดการและการจัดเก็บ
เอกสารส�าคญัของบรษิทั เช่น เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุ 
คณะกรรมการ และการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิทัมรีะบบการจดัเก็บ 
ทั้ งในรูปแบบเอกสาร และระบบข ้อมูล E-document  
เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการและการใช้งาน และมีการ 
รายงานสถานท่ีจัดเก็บเอกสารตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. 
นอกจากนี้ บริษัทยงัมีระบบปอ้งกันความปลอดภัยของเอกสาร 
อย่างรัดกุมและเป็นระบบ เช่น การก�าหนดผู้รับผิดชอบ 
ในการเข้าถึงเอกสารส�าคัญแต่ละประเภทตามนโยบาย 
การจัดการข้อมูลลับของบริษัท การก�าหนดรหัสผู ้ใช้งาน  
การจ�ากัดผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้ง มีระบบส�ารองข้อมูล
กลางอัตโนมัติไว ้ที่ส�านักงานกลาง และส�านักงานย่อย  
เพ่ือรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

  - การถ่ายทอดมตท่ีิประชมุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บริษัทเป ็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู ้บริหารของสายงาน  
เพ่ือรับทราบ และ/หรือด�าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งการติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท

	 l การประชมุคณะกรรมการบรษัิท	และคณะกรรมการ 
	 	 ชดุย่อย (รายละเอยีดเปิดเผยในโครงสร้างการจดัการ)

	 5.7	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	
 l การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ 
	 	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

  ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน 
ประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชดุย่อย ทัง้คณะ และรายบคุคล ตามความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน 
ตามที่ได้อนุมัติไว้ ซึ่งยังมีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้อง
กับบริบทการท�าหน ้าท่ีและการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
และได ้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self  
Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าผลการประเมิน  
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและ
ปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน และระเบียบบริษัท
ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท ท่ีเสนอแนะและก�าหนดให ้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทัจดทะเบยีน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม โดยให้มีการประเมินท้ังแบบรายคณะ 
และรายบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน 
และปรับปรุงแก้ไข และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และ 
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท 
นอกจากน้ี ยังน�าผลการประเมินเพ่ือใช ้ส�าหรับส่งเสริม  
การพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ให้แก่กรรมการ
รายบุคคลเพ่ิมเติมอีกทางหน่ึง

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการ
ประเมินภาพรวมในมิติต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยท้ังคณะ และการประเมินตนเอง 
เป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 
ของคณะกรรมการบรษิทั “ทัง้คณะ” และ “รายบคุคล” ครอบคลมุ
ประเด็นส�าคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของ 
คณะกรรมการ (ครอบคลุมเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบ  
ความเป็นอสิระ บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการพัฒนา 
กรรมการ) 2) การก�าหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 
3) การแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และการมอบ 
อ�านาจหน้าท่ี 4) การก�ากับดูแลและติดตามงาน 5) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 7) การสื่อสารกับผู ้ม ี
ส่วนได้เสียของบริษัท และสาธารณชน และ 8) การประชุม 
คณะกรรมการ (ครอบคลุมการด�าเนินการประชุมท้ัง (1) ก่อน 
การประชุม: การน�าส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วง
หน้าเพ่ือให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ และขอข้อมูลเพ่ิมเติม
จากฝ่ายบริหาร (2) ระหว่างการประชุม: การน�าเสนอข้อมูล
และประเดน็ส�าคญั การอภปิรายและตอบข้อซกัถาม การงดเว้น 
การเข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงในระเบียบวาระที่
ตนเองมีส่วนได้เสีย และการลงมติของท่ีประชุม และ (3) หลัง 
การประชมุ: ดแูลให้รายงานการประชมุมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน  
เพียงพอ จัดท�าในเวลาท่ีเหมาะสม มีการรับรองรายงาน 
การประชุม และพร้อมได้รับการตรวจสอบจากผู้เก่ียวข้อง)

  การประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินในภาพรวม “ทั้งคณะ” และ 
“รายบคุคล” โดยปัจจยัการประเมนิประกอบด้วย 1) ความพร้อม 
ของคณะกรรมการชุดย ่อย (ครอบคลุมเรื่องโครงสร ้าง  
องค์ประกอบ ความเป็นอิสระ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และการพัฒนากรรมการ) 2) การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย  
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(ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล ่วงหน้า ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได ้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท และการด�าเนินการประชุมท้ัง (1) ก่อนการประชุม: การน�าส่งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม 
ล่วงหน้า เพ่ือให้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอ) และขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากฝ่ายบริหาร (2) ระหว่างการประชุม: การน�าเสนอข้อมูล
และประเด็นส�าคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม และการลงมติของท่ีประชุม) และ (3) หลังการประชุม: ดูแลให้รายงาน
การประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ จัดท�าในเวลาท่ีเหมาะสม มีการรับรองรายงานการประชุม และพร้อมได้รับ 
การตรวจสอบจากผู้เก่ียวข้อง และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรชุดย่อย	
“รำยคณะ”	และ	“รำยบุคคล”	ของแต่ละคณะ	ประกอบด้วย

1. การประเมินความเห็นและการดำาเนินการ ในแต่ละปัจจัยก�าหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง / ไม่มีการด�าเนินการในเรื่องน้ัน 0

ไม่เห็นด้วย / มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 1

เห็นด้วย / มีการด�าเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 2

เห็นด้วยค่อนข้างมาก / มีการด�าเนินการในเรื่องน้ันดี 3

เห็นด้วยอย่างมาก / มีการด�าเนินการในเรื่องน้ันอย่างดีเย่ียม 4

ดีเย่ียม 90 คะแนนข้ึนไป 54 คะแนนข้ึนไป

ดีมาก 80-89 คะแนน 48-53 คะแนน

ดี 70-79 คะแนน 42-47 คะแนน

พอใช้ 60-69 คะแนน 36-41 คะแนน

ควรปรับปรุง น้อยกว่า 60 คะแนน น้อยกว่า 36 คะแนน

	 ควำมเห็น	/	กำรด�ำเนินกำร	 คะแนน

 
ระดับ

	 กำรประเมินรำยคณะ	 กำรประเมินรำยบุคคล

	 	 คะแนนรวมเฉลี่ย	 คะแนนรวมเฉลี่ย

2. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท:   
	 2.1	เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏบัิตงิำนตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั	“รายคณะ” ประกอบด้วย ปัจจยัประเมนิ 25 ปัจจยั มคีะแนนเต็ม  
100 คะแนน การประมวลผลก�าหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน และการประเมิน “รายบุคคล” 
ประกอบด้วย ปัจจัยประเมินรวม 15 ปัจจัย มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน การประเมินผลก�าหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนน
เท่ากับ 6 คะแนน
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ดีเย่ียม 72 คะแนนข้ึนไป 36 คะแนนข้ึนไป

ดีมาก 64-89 คะแนน 32-35 คะแนน

ดี 56-63 คะแนน 28-31 คะแนน

พอใช้ 48-55 คะแนน 24-27 คะแนน

ควรปรับปรุง น้อยกว่า 48 คะแนน น้อยกว่า 24 คะแนน

 
ระดับ

	 กำรประเมินรำยคณะ	 กำรประเมินรำยบุคคล

	 	 คะแนนรวมเฉลี่ย	 คะแนนรวมเฉลี่ย

	 	 รำยคณะ	 	 	 รำยบุคคล

	 คะแนน		 	 ระดับ	 คะแนน	 	 ระดับ
คณะกรรมกำรบริษัท	 (เต็ม	100	คะแนน)	 	 	 (เต็ม	60	คะแนน)	

คณะกรรมกำรชุดย่อย	 คะแนน		 	 ระดับ	 คะแนน	 	 ระดับ
	 (เต็ม	80	คะแนน)	 	 	 (เต็ม	40	คะแนน)	

	 2.2	 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ	“รายคณะ” ประกอบด้วย ปัจจัยประเมิน 20 ปัจจัย  
มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน การประมวลผลก�าหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน ส่วนการประเมิน  
“รายบุคคล” ประกอบด้วย ปัจจัยประเมินรวม 10 ปัจจัยมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน การประเมินผลก�าหนดเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับ
มีช่วงคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

  โดยในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

 97.67 97.09 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 58.67 58.73 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 76.70 77.33 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 37.70 39.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 79.00 79.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 39.67 40.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
 และก�าหนดค่าตอบแทน

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล 78.30 79.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 39.00 39.50 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
 และความรับผิดชอบต่อสังคม

4. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 79.30 78.67 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 40.00 39.67 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 78.50 79.67 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 39.70 40.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

  ท้ังน้ี บริษัทจะน�าผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 
ไปพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และ 
เพ่ือการพัฒนากรรมการรายบุคคล ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อไป
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	 l การประเมินผลการปฏิบัติงาน
	 	 ของผู้บริหารระดับสูง
  
  คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน  
ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ท�าความตกลง 
ร ่วมกันไว้ตั้งแต่ต ้นปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  
โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการทรพัยากรบคุคล 
และก�าหนดค่าตอบแทน ได้ท�าการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารระดับสูงทั้งปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีได้ท�าความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี  

  ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2563 
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท  
ก�าหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ
ธันวาคม โดยกรรมการรายบุคคลเป็นผู ้ประเมินตามแบบ
และเกณฑ์การประเมินท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า แบ่งเกณฑ์
วัดผลเป็น 2 ด้าน  คือ 1) การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดผล 
การด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัท (ตามท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดน�้าหนักเท่ากับร้อยละ 70)  
ด้านเป้าหมายขององค์กรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ได้แก่ การเพ่ิมก�าลังการผลิต (Capacity Target Including  
Equivalent  Capaci ty)  การขยายธุรกิจสู ่ ธุ รกิจใหม ่  
(New Business or Start Up Project) การสร้างผลก�าไร 
(Net Profit Before FX and Special Items) การบริหาร
อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(Sustainability Awards Score) การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
(High Performance Organization) และการมีส่วนร่วม 
(Engagement) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ากิจการหรือสนับสนุนเป้าหมาย
องค์กร 2) การประเมินสมรรถนะความสามารถ (ก�าหนด 
น�้าหนักเท่ากับร้อยละ 30) ได้แก่ ความเป็นผู้น�า การก�าหนด
และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติ 
ทางการเงิน การสร้างเครอืข่ายความสมัพันธ์ ความรูค้วามเข้าใจ 
ในธุรกิจ และคณุลกัษณะส่วนตัวส�าหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่

  โดยบริษัทได ้น�าผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ เพ่ือไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานให ้มีความสอดคล้อง 
กับหลักปฏิบัติในการเสริมสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิผลตามบริบทของบริษัท และตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมท้ัง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย 

	 l ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 
  (รายละเอียดเปิดเผยในโครงสร้างการจัดการ)

	 5.8	 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
	 	 และกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
  กรรมการท่ีเข้ารบัต�าแหน่งใหม่ จะได้รบัการปฐมนเิทศ  
และ/หรือรับฟังการบรรยายสรุปโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เก่ียวกับลักษณะธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร  
ผลการด�าเนินงานทางการเงิน โครงการและสินทรัพย์ท่ีบริษัท 
เข ้าลงทุน และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  
ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  
ค่าตอบแทน และสทิธิประโยชน์ของกรรมการ รายงานประจ�าปี  
และรายงานความย่ังยืน รวมท้ัง คู ่มือกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน และข้อมูลการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับข้อก�าหนด 
(Compliance Database) ของหน่วยงานก�ากับดูแลบริษัท
จดทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 
ท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ 
ในการเตรยีมความพร้อมท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัต่อไป

  การพัฒนากรรมการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการเข ้าร ่วมการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต ่างๆ  
เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาความรูค้วามสามารถและทักษะท่ีส�าคัญ
ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท ท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการพลังงาน 
และการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ  
ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ท่ีจะ
น�ามาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น 

  การเข้าอบรมและพัฒนาของกรรมการในหลักสูตร
ที่เก่ียวกับกรรมการในปี 2563 และปีอื่นๆ ปรากฏในประวัติ
กรรมการรายบุคคล 

  ส่วนการอบรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ท่ีส�าคัญเพิ่มเติมส�าหรับกรรมการบริษัทท่ีนอกเหนือจาก
การอบรมสัมมนาหลักสูตรกรรมการ ปี 2563 ท่ีได้เปิดเผย 
ในประวัติกรรมการรายบุคคล สรุปได้ดังน้ี
  
  1. กรรมการเข้าใหม่ ปี 2563 ท้ังหมดจ�านวน  
4 คน (นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง  
นายสุธน บุญประสงค์ และนางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต)  
ได้รับการปฐมนิเทศตามกระบวนการของบริษัท โดยการรับฟัง 
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การบรรยายสรุปเก่ียวกับลักษณะการด�าเนินงานธุรกิจ 
ของกลุ่มบริษัท และสถานะของกิจการ กลยุทธ์ และทิศทาง 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีกรรมการ 
เข้ารับต�าแหน่งใหม่ และกรรมการเข้าใหม่จะได้รับเอกสาร
และคู่มือต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการของบริษัท

  2. คณะกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในต�าแหน่งท้ังหมด
จ�านวน 12 คน เข้าร่วมการสมัมนา และศกึษาดูงาน ประจ�าปี 2563  
ระหว ่างวันท่ี 20-23 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต  
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ และ
ศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐ  
เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ท้ังหมดจ�านวน 6 คน (กรรมการที่อยู่ใน 
ต�าแหน่ง ณ ขณะนั้น) ได้แก่ นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร 
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว นายบุญส่ง เกิดกลาง นายสมัคร  
เชาวภานันท์ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร และนางสาวนันธิกา  
ทังสุพานิช  เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Cyber Securitiy”  
ที่บริษัทจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรู ้  ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการก�ากับดูแล  
ตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุภายใน และบรหิารจดัการความเสีย่ง  
รวมทั้ ง  ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด ้านเทคโนโลยี 
ขององค์กร ตลอดจนช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน 
ตรวจสอบ และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างเป็น
ระบบ และทันกาล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจด�าเนินต่อไป 
ได้อย่างต่อเน่ืองตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจของบริษัทอย่างย่ังยืน

  4. คณะกรรมการบริษัททุกคน ได้รับทราบรายงาน
สรุปสาระส�าคัญ และวีดิโอบันทึกการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ 
“Strengthening Good Corporate Governance by Audit 
Committee and Independent Director: Experiences 
form Fraud Cases” ท่ีจัดโดยส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี  
29 กันยายน 2563 เพ่ิมเติมซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการสื่อสารกรณีตัวอย่างการทุจริต 
ที่เกิดข้ึนทั่วโลกให้แก่ผู ้เก่ียวข้องตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของมาตรการป้องกันการทุจริตและสามารถใช้กลไกและ 
เครื่องมือท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สนับสนุนการท�าหน้าที่ของตน
ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้รายงานทางการเงินมี
คุณภาพอย่างย่ังยืน และผู้ลงทุนสามารถน�าข้อมูลทางการเงิน 

ท่ีมีคุณภาพไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย ่างถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ในด้านการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและป้องกัน 
มิให้เกิดการทุจริตได้ 

  5. คณะกรรมการบรษิทั ได้รบัทราบเก่ียวกับประกาศ 
ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั ระเบยีบ แนวปฏิบตั ิและหนังสอืเวียนต่างๆ  
ทั้งที่ออกใหม่ และที่ปรับปรุงแก้ไขโดย ก.ล.ต. ตลท. และ
บริษัท อย่างสม�่าเสมอ ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ อาทิ  
การประชุมคณะกรรมการ  การรายงานสรุป วีดิโอ และอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม เพ่ือคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทาง
ในก�ากับดแูลการปฏิบตัขิองบรษิทัให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
และข้อก�าหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 
และเสนอแนะแนวทางสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป

  นอกจากน้ี บริษัทได ้ส ่งเสริมให ้ผู ้บริหารและ 
ผู ้ปฏิบัติงานที่ เ ก่ียวข ้องเข ้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท การก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี การตรวจสอบภายใน การด�าเนินการด้านต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ รวมท้ัง  
หลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีจัดโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ  
เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และช่วยสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบ Inhouse Training 
หน่วยงานภายนอกและออนไลน์ เป็นต้น

	 5.9	 แผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง
  การสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นไปตาม 
นโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กฟผ. ท่ีจะพิจารณาคัดเลือก 
ผูบ้รหิารของ กฟผ. ทีม่คีณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถเหมาะสม 
และเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท เพ่ือเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
และก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณา และแต่งตัง้ ตามทีค่ณะกรรมการ 
บรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการทรพัยากรบคุคลและก�าหนด
ค่าตอบแทน มีหน้าท่ีในการก�าหนดและจัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
 
  ส�าหรับแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ 
บริษัทได้จัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) ในทุกต�าแหน่งงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระบบ
สมรรถนะความสามารถ (Competency Model) โดยได้มี
การพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์
สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติท่ีคาดหวังส�าหรับ
ต�าแหน่งต่างๆ เพ่ือท�าการพัฒนาบุคลากรและสรรหาผู้ท่ีม ี
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คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับการพิจารณาเลื่อน ลด  
ปลด ย้าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงาน 
ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามวิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของบริษัท

  ปี 2563 บริษัท โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบรหิารในการ 
แต่งต้ังผู้บริหารในระดับต่างๆ ท่ีมีศักยภาพและมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมกับต�าแหน่งทีท่ดแทนน้ันๆ แล้ว ยังพิจารณาปัจจยัอืน่ๆ  
ประกอบด้วย อาทิ ประสบการณ์ ผลการปฏบิตังิาน ความรอบรู้
ในงานและความเข้าใจในธุรกิจ ความเป็นผู้น�า บุคลิกภาพ 
ความกระตือรือร ้น สัมพันธภาพและการท�างานเป็นทีม  
ซึ่งเป็นไปตามที่ได้เตรียมความพร้อมตามกระบวนการและ 
เป็นไปตามแผนงานสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successors) 
และกลุม่ผูบ้รหิารระดบัต้น (Talents) และสอดคล้องกับภารกิจ
การบรหิารบคุลากร และการเกษยีณอายุของผูบ้รหิารของบรษิทั 
ทั้งในและต่างประเทศในแต่ละปี

	 5.10	กำรประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำร
  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารเสนอ
การท�าประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเง่ือนไขการรับประกัน 
วงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้
ความคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียก 
ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
เจ้าหน้าทีบ่รหิารตามต�าแหน่งน้ันๆ  ภายใต้อ�านาจหน้าทีโ่ดยชอบ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่มี 
ความหลากหลายมากย่ิงขึน้ ส่งผลให้บรษิทัมกีารเข้าท�าธุรกรรม 
ทางธุรกิจจ�านวนมากและมีความเก่ียวพันกับการพิจารณา 
อนุมัติ การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัท 
ตามภาระหน ้าที่ ของกรรมการและเจ ้ าหน ้าที่บริหาร 
ในธรุกรรมต่างๆ โดยบางกรณีอาจมคีวามเสีย่งต่อการเรยีกร้อง 
จากบุคคลภายนอก รวมท้ัง ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
เก่ียวกับความรับผิดของกรรมการหรือเจ ้าหน้าท่ีบริหาร
อันสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าท่ีน้ันๆ  
ยกเว้นการกระท�าที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริตบริษัทไม่ต้อง 
รับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ ่ายที่เกิดข้ึน
ทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ฉ้อฉลหรือทุจริต 

6. จรรยาบรรณบริษัท 
 บรษิทัด�าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่หลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  
จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส 
โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นในทุกมิติ เพ่ือเป็นเกราะในการป้องกันและ 

ลดผลกระทบเชิงลบต่อประเทศชาติ ผู ้มีส่วนได้เสีย และ 
ต่อองค์กร โดยจะได้น�าพาองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ 
สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย
การเตบิโตและการด�ารงธุรกิจได้อย่างย่ังยืนภายใต้สภาวการณ์
และกระแสโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจัยส�าคัญ
ประการหน่ึงท่ีบริษัทใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจรติและคอร์รปัชัน่คือ การเข้าร่วมเป็นหน่ึงในสมาชกิและ
ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต ตั้งแต่วันท่ี 22 เมษายน 2559 และ
ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้านการทุจริตต ่อเนื่อง 
เป็นรอบท่ี 2 (อายุ 3 ปี) เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562  
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

 ในปี 2563 บริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
และติดตามการด�าเนินงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ 
แนวปฏบิตัต่ิางๆ ของบรษิทัให้มคีวามสอดคล้องกับสถานการณ์
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและครอบคลุมกระบวนการท�างาน 
ในภาพรวมท้ังระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
นโยบายและใช้เป็นกรอบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ส�าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินกิจการตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัท เพ่ือให้นักลงทุนและผู้ม ี
ส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการด�าเนินกิจการ 
ของบรษิทั และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี
ของกลุ ่มบริษัทให้มีความย่ังยืนสู ่มาตรฐานระดับสากล  
โดยบรษิทัมกีระบวนการสร้างจติส�านึก สร้างความตระหนัก และ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
สม�่าเสมอ โดยพนักงานเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศและ 
มีการลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นลายลักษณ์
อักษร ประกาศใช้และเผยแพร่ให้ผู ้เก่ียวข้องรับทราบและ 
ถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้  
คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาทบทวน ติดตาม และ
ประเมินผลการด�าเนินงานตามจรรยาบรรณของบริษัท  
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท 
ของบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี โดยไม่พบเหตกุารณ์หรอืการปฏบัิติ
ท่ีไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบรษัิท ผูส้นใจสามารถศกึษา 
รายละเอียดจรรยาบรรณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

7. การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
 กำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่มเข้าท�างานและปฏิบัติหน้าที่
กรรมการเข้าใหม่ได้เปิดเผยในข้อ 5.8 ส�าหรับพนักงานใหม่
ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ และรับฟังการบรรยายสรุป 
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โดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรพัยากรบคุคล เก่ียวกับภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างองค์กร ผลการด�าเนินงาน  
หลักกการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  การต ่อต ้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กฎระเบียบ นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ พร้อมเอกสารประกอบ 
อาทิ จรรยาบรรณ และเอกสารอ่ืนๆ ที่จะใช้เป็นคู่มือและ
เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีการลงช่ือรับทราบ 
และมีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอ่ืนๆ โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจาก
คณะกรรมการ และผู ้บริหารระดับสูงสู ่พนักงานทุกระดับ
อย่างท่ัวถึงอย่างต่อเนื่อง รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและ 
ข ้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน เพ่ือพิจารณาด�าเนินการ  
รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติให ้สอดคล้องกับนโยบาย 
การก�ากับดแูลกิจการท่ีดขีององค์กร ผ่านช่องทางในการส่ือสาร
และถ่ายทอดนโยบายและข่าวสารเก่ียวกับการก�ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีให้แก่องค์กร ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และ
ทั่วถึง รวมทั้งการสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ  
ของบริษัทท้ังแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือกระตุ้น 
ให้เกิดจิตส�านึกและความผูกพันท่ีจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
และรายงานการปฏิบัติให ้คณะกรรมการชุดย ่อย และ 
คณะกรรมการบริษัททราบตามล�าดับ

 บริษัทมอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มีหน้าที ่
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้แผนการตรวจ
สอบประจ�าปี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบ  
พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทได ้จัดท�า “ข ้อมูลการปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้กรรมการและ
จัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทในฐานะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียนใน ตลท. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
การท�ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตาม 
การเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดอยู่ตลอดเวลา 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด “แบบแจ้งรายงาน 
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้กรรมการ
และผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล 

ที่เก่ียวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและส่งส�าเนาให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตาม 
ข้อก�าหนดของพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ซึ่งใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการพิจารณาผู ้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี 
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น 

 นอกจากนี้  ยังมีคณะท�างานก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ประกอบด้วย ผู ้บริหารจากทุกสายงาน ท�าหน้าท่ีในการ
ส่ือสาร ติดตาม ทบทวน และเสนอแนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็น
ไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ  
ของบริษัท รวมท้ังรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและการด�าเนินงาน ตามแผนจัดการความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ 

 ปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทท่ีได้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด
เพ่ือมุ ่งสู่ระดับมาตรฐานสากลให้มากย่ิงข้ึน ซึ่งครอบคลุม  
CG Code 2017 เกณฑ์ CGR  เกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard: ASEAN CG Scorecard) แนวปฏบัิติ 
ท่ีดีท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และการให้ความส�าคัญและค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบและรอบด้านในทุกมิติ  
ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาลแล้ว  
ไม ่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม ่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ข้อก�าหนด นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณบริษัท และการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่อาจยังมี 
บางเรื่องท่ีส�าคัญที่บริษัทได้มีการพิจารณา และทบทวนแล้ว
เห็นว่าแนวปฏิบัติท่ีบริษัทยึดถือและใช้ปฏิบัติแทนแนวปฏิบัติ
ที่กล่าวข้างต้น ยังมีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าว รวมท้ัง ยังม ี
ความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน  
ซึ่งอธิบายโดยสรุปได้ดังน้ี

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ: แม้ประธาน
กรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการ
บริษัท ไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู ้จัดการใหญ่ซ่ึงเป็น 
ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั และไม่มคีวามสมัพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบรหิาร  
แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ตาม  
โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ได้อย่างอิสระและอย่างเต็มท่ีก่อนการพิจารณาตัดสินใจ 
ลงมติในเรื่องน้ันๆ โดยไม่มีการครอบง�าหรือชี้น�าในระหว่าง
การอภิปรายจากประธานกรรมการแต ่อย ่างใด อีกทั้ง  
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน  
6 คน จากกรรมการท้ังหมด 12 คน (ร้อยละ 50) หรือก่ึงหน่ึง 
ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด เ พ่ือให ้การปฏิบัติหน ้า ท่ี 
ของกรรมการ มีการถ่วงดุลและสอบทานกันอย่างเหมาะสม 
จึงเชื่อมั่นได้ว่าประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 
ร้อยละ 50: คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 
ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนก�าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3  
ของจ�านวนกรรมการ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

 กรรมการอิสระท่ีเป็นสุภาพสตรีอย่างน้อย 1 คน: แม้ว่า
บริษัทจะยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี แต่บริษัท 
ได ้มีการส ่ง เสริมความเท ่า เ ทียมและความเสมอภาค 
โดยไม่จ�ากัดเพศของกรรมการ ดังจะเห็นว่าปัจจุบันบริษัท 
มีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีจ�านวน 2 คน  

 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ: ข้อบังคับบริษัท
ก�าหนดการเลือกต้ังกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู ้ ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ 
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว ผู ้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง  
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)  

 จากความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเข้มแข็งตลอดมา ส่งผลให้ 
ปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ท่ีส�าคัญต่อเน่ือง ดังนี้
 
	 l การประ เมินผลการก� า กับดูแล กิจการบริษัท 
จดทะเบียนท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG 
Scorecard) ติดต่อกัน 6 ปี โดย ASEAN CG Scorecard 2019  
บริษัทได้รับรางวัลประเภท “ASEAN Asset Class PLCs” 
ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้บริษัทจดทะเบียนท่ีได้คะแนน 97.50 
คะแนนขึ้นไป จากทั้งหมด 135 บริษัท โดยเป็นบริษัท 
จดทะเบียนไทย จ�านวน 42 บริษัท
 
	 l การประเมินผลจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บรษิทัจดทะเบียน ประจ�าปี 2563 ท่ีระดบั “ดเีลศิ”  ตดิต่อกัน 13 ปี

	 l การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ ้น ประจ�า ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  
ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ต่อเน่ือง 

	 l รางวัล Best Innovative Company Awards  
จากงาน SET Award 2020 

	 l รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 
และได้รบัการคดัเลอืกและประกาศให้อยู่ใน “รายชือ่หุ้นย่ังยืน”  
หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”)  
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6  

	 l อาคาร RATCH GROUP ได้รับรางวัล ASEAN 
Building Fire Safety Awards 2020 จากวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ ์
วิศวกรอาเซียน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การด�าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนตลอดสองทศวรรษท่ีผ่านมาของบริษัท ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลงังานทดแทน นอกเหนอืจากภารกิจหลกัท่ีจะสร้างการเตบิโตให้กับกิจการการพัฒนาศกัยภาพ
ในการแข่งขัน การเสรมิสร้างสมรรถนะและเพ่ิมประสทิธิภาพขดีความสามารถจากปัจจยัภายในบรษิทัท่ีส�าคญัอย่างทรพัยากรบคุคล 
การใช้เทคโนโลยีทีทั่นสมยัในกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอนัช่วยป้องกันหรอืลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชมุชน 
ภายใต้หลักการด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ
ภูมอิากาศโลก ตลอดจนปัจจยัภายนอกทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�ารงอยู่อย่างย่ังยืนขององค์กร บรษิทัยังคงมุง่มัน่ด�าเนินโครงการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน บนพ้ืนฐานการด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้เป้าหมายส�าคัญ 3 ด้าน คือ

l ด้านสิง่แวดล้อม มุง่เน้นการอนรุกัษ์ 
และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
บรรเทาภาวะโลกร้อน มีโครงการส�าคัญ
ที่บริษัทด�าเนินการ ได้แก่ โครงการ 
คนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน โครงการพลงังาน
ชุมชนและโครงการสนองพระราชด�าริ 
อพ.สธ.

l ด้านสังคม มุ ่งเน้นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู ้มีส่วนได้เสียและ 
คนในสงัคม มโีครงการส�าคญัท่ีด�าเนนิการ  
ได้แก่ โครงการ @CareLine เครือข่าย
ปันสุข โครงการการศึกษาเสริมทักษะ
สร้างอาชพี สปป.ลาว กจิกรรมพนกังาน
จิตอาสา เป็นต้น

l ด้านการส่งเสรมิภาพลกัษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์กร การด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช ่วย 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น 
และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทีม่ต่ีอบรษิทัทัง้ในระดบัชมุชนและสงัคม 
โดยรวม ซึ่งการสะท้อนภาพลักษณ ์
ในการเป ็นพลเมือง ท่ีดีของสังคม 
ของบริษัท จะช่วยเก้ือหนุนให้องค์กร
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างก้าวหน้า
และมั่นคง  

 ทั้งน้ี การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทน้ัน ได้มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ต่างให้ความส�าคัญและร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ส�าหรับปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินโครงการความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายหลักท้ัง 3 ด้าน ดังน้ี

136



กำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย	3	โครงกำร	

1. โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

 โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน หรือ “โครงการกล้าย้ิม”  
บริษัทได้ริเริ่มขึ้นและด�าเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้มาต้ังแต่ 
ปี 2551 ถึงปัจจบุนั โดยน้อมน�าพระราชด�ารสั “ปลกูป่าในใจคน”  
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวคิดหลักของโครงการฯ  
มี เป ้าหมายเ พ่ือรักษาผืนป่าของประเทศท่ีลดน ้อยลง 
จากการบุกรุกท�าลาย ตลอดจนการรักษาป่าไม้ให้เป็นแหล่ง 
กักเก็บคาร์บอน (Carbon sink) ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการส่งเสริม 

1.1	 กิจกรรมประกวดป่ำชุมชน
  
 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าไม้ ที่มีการบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัล 
จะเป็นต้นแบบที่ดีและช่วยกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้อีกด้วย กิจกรรมประกวดป่าชุมชน 
ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีป่าชุมชนได้รับรางวัลรวมท้ังสิ้นจ�านวน 1,828 รางวัล 
คิดเป็นพ้ืนท่ีป่ารวม 1,605,871.44 ไร่ มีศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ จ�านวน 3,211,742.88 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (ton CO

2
e/y) ในปี 2563 มีป่าชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 1,525 แห่ง เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 14.49 เมื่อเทียบกับจ�านวนป่าชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับปี 2562 (1,332 แห่ง) หรือเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 12 ปี (1,082 แห่ง) มีป่าชุมชนได้รับรางวัลจ�านวน 145 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ป่า 
รวม 93,023.45 ไร่

การจัดตั้งป่าชุมชนทั่วทุกภูมิภาค การบริหารจัดการป่าชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ตลอดจน 
การอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าอย่างเก้ือกูลและย่ังยืน

 กิจกรรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย 1) การประกวด
ป่าชมุชนตวัอย่างระดบัประเทศ 2) กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้าย้ิม  
และ 3) การสัมมนาเครือข่ายผู้น�าป่าชุมชน ซึ่งการด�าเนิน
กิจกรรมโครงการท้ัง 3 กิจกรรม สรุปโดยสังเขป ดังน้ี
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	 1.2	 กิจกรรมค่ำยเยำวชนกล้ำยิ้ม
  
  มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักในคุณค่า และสร้างกระบวนการทางความคิด 
แบบบูรณาการเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยสร้างแกนน�า
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดเจตนารมณ์การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อจากคนรุ ่นปัจจุบัน  
ให้เกิดความย่ังยืน

	 1.3	 กิจกรรมสัมมนำเครือข่ำยผู้น�ำป่ำชุมชน
  
  มี เป ้าหมายเพ่ือให ้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์ แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู การบริหารจัดการ
ป่าชุมชน รวมทั้งสร้างแนวร่วมและเครือข่ายผู้น�าป่าชุมชน
ที่เข้มแข็งเพ่ือสืบสานและต่อยอดแนวพระราชด�าริเก่ียวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชมุชนอย่างกว้างขวาง  
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการป่าอย่างมปีระสิทธิภาพ
และย่ังยืน การสัมมนาเครือข่ายผู้น�าป่าชุมชนกล้ายิ้ม ก�าหนด
จัดเป็นประจ�าทุกปี ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน  

  กิจกรรมค ่ายเยาวชนกล ้า ย้ิมด�าเนินกิจกรรม 
มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จ�านวน 26 รุ่น
แล้วมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น 1,978 คน ในปี 2563  
บริษัทร่วมกับกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้าย้ิม  
จ�านวน 1 รุ ่น ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนรักษ์พันธุ์ไม้ รักษ์น�้า  
รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมุ ่งเน้นการให้ความรู ้ความสัมพันธ์
ระหว่างป่า-น�้า-ดิน ปัญหาโลกร้อน และการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ
การเพาะช�ากล้าไม้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 31 คน 

ด�าเนินการจัดสัมมนา จ�านวนท้ังส้ิน 24 รุ่น มีผู้น�าป่าชุมชน 
เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,857 คน ในปี 2563 บริษัทร่วมกับ
กรมป่าไม้จัดสัมมนาฯ จ�านวน 2 รุ ่น โดยมุ่งเน้นให้ความรู ้
ในประเด็นปัญหาหมอกควันและความเสียหายท่ีเกิดจากไฟป่า 
ซึ่งปัญหาดังกล่าว เป็นสถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  
ซึ่งท้ัง 2 รุ่น มีผู้น�าป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน
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2. โครงการพลังงานชุมชน

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการจัดการพลังงานชุมชน ท�าให้ชุมชน
ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน รู้จักน�าทรัพยากรในท้องถ่ิน
ของตนเองมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน และน�าเทคโนโลยี
พลังงานที่ เหมาะสมกับบริบทของชุมชนมาประยุกต์ใช ้ 
ในครัวเรือนได้อย่างย่ังยืน สามารถลดรายจ่ายพลังงาน และ
สร้างรายได้เสริม รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความส�าเร็จไปยังชุมชนอื่น  
น�าไปสูก่ารใช้ทรพัยากรท้องถ่ิน และพลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และย่ังยืน
 
 โครงการมีระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปี (ปี 2563-2565) 
ในพ้ืนท่ีต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดย
บริษัทร่วมด�าเนินงานกับส�านักงานพลังงานจังหวัดราชบุร ี
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การด�าเนินงานแบ่งเป็น  
3 ช่วง คือ 
	

	 l ปีแรก เน ้นการให ้ความรู ้ ส ร ้ า งความเข ้ า ใจ 
  ด้านการจัดการพลังงานแก่คนในชุมชน 

	 l ปีท่ี 2 ส ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู  ้
  ในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานชุมชนได้เอง และ 
  สามารถเป็นวิทยากรพลังงานเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้อื่น 
  ต่อไปได้
	

	 l ปีที่ 3 ต่อยอดให้ชุมชนพัฒนาตนเองจนสามารถ 
  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานได้

 ปี 2563 เป็นปีแรกในการด�าเนินโครงการ ระยะที่ 3 
บริษัท ร่วมกับส�านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ด�าเนินการ
คัดเลือกอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ประจ�าต�าบล 
จ�านวน 40 คน จัดเก็บข้อมูลฐานด้านพลังงานในระดับ 
ครัวเรือน ตามหมวดหมู่การใช้พลังงาน 4 หมวด ประกอบด้วย 
การใช้พลังงานเพ่ือการประกอบอาหารหรือการหุงต้ม การใช้
พลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานเพ่ือการเดินทาง การใช้พลังงาน
เพ่ือการเกษตร จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเก่ียวกับการประยุกต์
ใช้พลังงานทดแทนให้กับ อส.พน. และผู้น�าชุมชน จ�านวน 
54 คน จัดท�าแผนพลังงานชุมชนต�าบลยางหัก และส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานชุมชนกับครัวเรือนและชุมชนน�าร่องในเขต 
ต�าบลยางหัก
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3. โครงการสนองพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 บริษัทได้รับพระราชทานราชานุญาตให้สนองพระราชด�าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือร่วมสืบสาน
พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในด้านการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศและท้องถ่ิน ด้วยการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ในแนวทางการด�าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (อพ.สธ.)  
ทั้งน้ี เพ่ือให้เห็นความส�าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช และเกิดความหวงแหน ร ่วมคิด  
ร่วมปฏิบัติ รู ้จักการน�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน

 ในป ี  2563 บริษัทร ่วมกับ อพ.สธ. จัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ ์ทรัพยากร  
ภายใต้กรอบการสร้างจิตส�านึก โดยการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
และการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ�านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) หลักสูตรปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
(6 งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) หลักสูตรปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย)  
และหลักสูตรปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย) มีกลุ ่มเป้าหมาย 
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 333 คน
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กำรด�ำเนินงำนด้ำนสังคม	ประกอบด้วย	3	โครงกำร	

1. โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ สปป.ลาว

 เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
และสังคมของบริษัท ในการร่วมขับเคลื่อน SDG เป้าหมายท่ี 4 
ว่าด้วยการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลมุและเท่าเทียม และสนบัสนุนโอกาสในการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเป้าประสงค์ที่ 4.3 ท่ีต้องการให้ชาย
และหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึง มหาวิทยาลัยที่มีราคาท่ีสามารถจ่ายได ้
และมีคุณภาพ และเป้าประสงค์ท่ี 4.4 เพ่ิมจ�านวนเยาวชน 
และผู ้ใหญ่ที่มีทักษะท่ีจ�าเป็น รวมถึง ทักษะทางเทคนิค
และอาชีพ ส�าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้าง
อาชีพ สปป.ลาว (Education for Career Empowerment 
Project) ขึ้นมาเมื่อปี 2554 ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 มีระยะเวลา 
ด�าเนินการระหว่างปี 2561-2566 ต่อเน่ืองจากระยะท่ี 1  
ซึ่งด�าเนินการระหว่างปี 2554-2559 โดยโครงการดังกล่าว 
เป็นความร่วมมอืระหว่างบรษิทักับกระทรวงศกึษาธิการ สปป.ลาว  
ทั้งน้ี เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจการลงทุนระยะยาวใน สปป.ลาว  
ซึ่ ง เป ็นฐานการลงทุนส�าคัญของบริษัท โดยการริ เริ่ม 
โครงการ CSR ใน สปป.ลาว ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ของรัฐบาล สปป.ลาว ในด้านการพัฒนาการศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาทางด้านเทคนิค เพ่ือสร้างแรงงานท่ีมคีณุภาพรองรบั 
ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการท่ีเป็นคนลาว ท่ีจะช่วย 
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างย่ังยืน 
โดยปี 2563 มีการด�าเนินงานส�าคัญ ได้แก่
	

	 l ก ่อสร้างห้องฝึกอบรมปฏิบัติการสาขาพลังงาน 
  ทดแทน (แสงอาทิตย์) ท่ีวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ  
  แขวงค�าม่วน
	

	 l พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการติดต้ังระบบไฟฟ้า 
  พลังงานแสงอาทิตย์ 3 โมดุล ส�าหรับนักเรียน 
  ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ปีสุดท้าย ระยะเวลา 
  การฝึกอบรม 70 ชั่วโมง
	

	 l จัดฝึกอบรมครูและนักเรียน จ�านวน 4 ครั้ง มีกลุ่ม 
  เป้าหมายเข้ารบัการอบรม จ�านวน 74 คน ประกอบด้วย 
  ครอูาชวีศกึษา 12 คน และนกัเรยีน 62 คน ใน 4 หลกัสตูร  
  ได้แก่ หลักสูตรการติดต้ังไฟฟ้าทดแทน (พลังงาน 
  แสงอาทิตย์) หลักสูตรสาขาช่างเชื่อม หลักสูตร 
  ช่างไฟฟ้าควบคุม PLC หลักสูตรการซ่อมบ�ารุงทั่วไป
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2. โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข

 เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัท ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย  
SDG ท่ี 4 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมภาพลักษณ์ “พลเมืองธุรกิจและเพ่ือนบ้านที่ดี” ของบริษัท โดยการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม 
จังหวัดนนทบุรี อันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท โดยโครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข จะมี 2 กิจกรรมส�าคัญ คือ

	 2.1	 กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง	Brain-Based	Learning	:	BBL	
  จะมุ่งเน้นใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning หรือ BBL) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
มี 5 องค์ประกอบส�าคัญ คือ สนามเด็กเล่น ห้องเรียน กระบวนการเรียนรู ้ หนังสือเรียนและใบงาน และสื่อนวัตกรรม 
การเรียนรู ้  ซึ่งกลุ ่มเป้าหมายส�าคัญของกิจกรรมน้ีจะเป็นครูระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มาเข้ารับการอบรมเพ่ือน�าความรู ้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
กับนักเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

  ในปี 2563 บริษัทด�าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ระยะเวลา 1 รุ่น มีครูอาจารย์ จ�านวน 32 คน จาก 30 โรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรม 

	 2.2	 กิจกรรม	Kids	รักษ์โลก
  บริษัทได้เล็งเห็นว่า เยาวชนจะเป็นก�าลังส�าคัญในการสืบสานจากรุ ่นสู ่รุ ่นในเรื่องการดูแลฟื ้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรม “Kids รักษ์โลก” โดยกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือท่ีใช ้สร ้างกระบวนการเรียนรู ้ เ ก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึง ระบบนิเวศ โดยใช้อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีเข้าใจง่ายเป็นสื่อกลางในการเรียนรู ้  เพ่ือช่วย 
เสริมความตระหนักในประเด็นความส�าคัญของระบบนิเวศท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก และ 
การด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ละประเภท

  ปี 2563 เป็นปีแรกที่กิจกรรม Kids รักษ์โลก ได้ริเริ่มพัฒนาและด�าเนินการขึ้น บริษัทจึงได้จัดท�าสื่อการเรียนรู ้ 
นอกห้องเรียนในรูปแบบ Animation 2D จ�านวน 5 ตอน พร้อมท้ังจัดท�าหลักสูตรและแผนการเรียนรู ้ (Lesson Learn)  
เพ่ือน�าไปปรับใช้ส�าหรับจัดการเรียนรู ้นอกห้องเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในสังกัด
ส�านักงานการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยก�าหนดด�าเนินกิจกรรมในปี 2564 
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3. กิจกรรมพนักงานจิตอาสา

 บริษัทมีความมุ่งหวังท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้พนักงานมีจิตสาธารณะในการเป็นท้ังคนดีและ 
คนเก่งด้วยการหล่อหลอมวิธีคิดวิธีปฏิบัติของพนักงาน
ที่จะต้องค�านึงถึงสังคมส่วนรวมเป็นอันดับแรกก่อน  
ดังน้ัน บริษัท จึงได้ก�าหนดนโยบายให้พนักงานเข้าร่วม 
กิจกรรมจิตอาสาท่ีบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยคนละ 5 วัน 
ต่อปี ทั้งนี้ เพ่ือให้รู้จักการเสียสละโดยการเป็นจิตอาสา 
ร ่วมบ�าเพ็ญประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดี 
กับคนในชุมชนหรือสังคมโดยรวม

 ในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา 
รวม 11 กจิกรรม จ�านวน 12 ครัง้ ซึง่ได้มพีนกังานเข้าร่วม 
กิจกรรมฯ เป็นจ�านวนถึง 184 คน คิดเป็นร้อยละ 87.61 
ของพนักงานทั้งหมด (210 คน) คิดเป็นจ�านวนวัน 
เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 738 คน/วัน และในจ�านวน 
184 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานจิตอาสามีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมจ�านวน 5 วันข้ึนไปอยู่ในสัดส่วนมากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 41.90 

ผลกำรส�ำรวจภำพลักษณ์องค์กร
จำกกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัให้ความส�าคญักับความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ในส่วนของ 
ชุมชนโดยรอบท่ีต้ังกิจการและชุมชนท่ัวประเทศ เพ่ือรับทราบ 
ผลการประเมนิทศันคตแิละความคิดเหน็ต่อภาพรวมของการด�าเนนิงาน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทและการประเมินผลของโครงการ 
ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และชุมชนหรือไม่เพียงใดน้ัน บริษัทจึงได้มอบหมายให้สวนดุสิตโพล  
มหาวิทยาลยัสวนดสุติ เป็นผูด้�าเนนิการส�ารวจความคดิเห็นของประชาชน 
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ประจ�าปี 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการส�ารวจ คือ ประชาชนและ
ผู ้ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท จ�านวน  
300 ตวัอย่าง โดยสุม่ส�ารวจจากกิจกรรมท่ีจดัข้ึน สรปุผลการส�ารวจได้  
ดังนี้

 • ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หลังจากเข้าร่วม 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.10  
  มีความรู้สึกดีขึ้น โดยมีเหตุผลคือเป็นองค์กรท่ีสร้างโอกาส 
  ด้านการศึกษาแก่เยาวชน ร้อยละ 26.94 เป็นองค์กรที่ใส่ใจ 
  ด้านทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 24.42 เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง 
  การพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 23.99 และเป็นองค์กร 
  ท่ีสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านพลังงาน ร้อยละ 22.23  
  ตามล�าดับ

 • ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมีท้ังหมด  
  5 ด ้าน โดยด้านท่ีได ้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  
  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ ร้อยละ 92.60 รองลงมา 
  ตามล�าดับคือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 92.00  
  ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม/จัดโครงการ ร้อยละ 92.00  
  ด้านเนือ้หาของกจิกรรม ร้อยละ 91.60 และด้านกระบวนการ  
  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ร้อยละ 91.40 ส�าหรับภาพรวม 
  ความพึงพอใจต่อการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท  
  ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 92.20 

 • ข้อเสนอแนะในการด�าเนินกิจกรรมเพือ่สงัคม กลุม่ตวัอย่าง 
  ต้องการให้บริษัทจัดกิจกรรมสนับสนุนในด้านการอนุรักษ ์
  ทรัพยากรป่าไม้ รองลงมาคือ ด�าเนินการในเรื่องของกิจกรรม 
  เ พ่ือสังคม (CSR) และเสนอแนะให ้ด�าเนินกิจกรรม 
  อย่างต่อเน่ือง จากข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษัทจะน�าไปเป็น 
  ข้อพิจารณาวางแผนและด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
  ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ให้ตรงกับความต้องการเกิดประโยชน์ 
  สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 
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การควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจโดยการยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับการมีระบบ 
บริหารจัดการและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืน สามารถธ�ารงความเป็นผู้น�าในธุรกิจได้ 

สำยงำนพัฒนำธุรกิจ

สำยงำนพัฒนำโครงกำร

สำยงำนบริหำรสินทรัพย์

สำยงำนบัญชีกำรเงิน

สำยงำนบริหำรองค์กร

 คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดเป้าหมายในการก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission - Enterprise Risk Management 
(COSO-ERM) ตามกรอบงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
ซึ่งจะสัมพันธ์กับการด�าเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว มีองค์ประกอบ 8 ประการ 
โดยในปี 2563 ได้มีการด�าเนินการ และผลการด�าเนินการ สรุปได้ดังน้ี

โครงสร้างการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัท
กำ�กับก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุเป้�หม�ย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เชื่อมโยงระบบควบคุมภ�ยใน

และบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
กำ�กับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โอก�ส 

และคว�มเสี่ยงใหม่ระดับองค์กร 

และโครงก�ร  ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล	
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม	

กำ�กับก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นธรรม�ภิบ�ล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ดูแล ขับเคลื่อนก�รควบคุมคว�มเสี่ยง

ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และธรรม�ภิบ�ล ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ติดต�ม ตรวจสอบ และควบคุม

- สภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์กร

- ก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ก�รปฏิบัติง�น

- ก�รบ่งชี้เหตุก�รณ์และปัจจัยเสี่ยง

- ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

- ก�รตอบสนองคว�มเสี่ยง

- กิจกรรมก�รควบคุม

- ข้อมูลและก�รติดต่อสื่อส�ร

- ก�รติดต�มผล

คณะทำางานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในร่วมเป็นคณะทำ�ง�น
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1.	 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
 
 • โครงสร้างการบริหาร
  -  คณะกรรมการบรษิทั เป็นองค์กรสงูสดุในการก�ากับ 
   การด�าเนินงานของบริษัท 
  -  คณะกรรมการบรษิทั ปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความ ช�านาญ 
   เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการ 
   มหีน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย ก�าหนดระเบยีบ บรษิทั 
   เ พ่ื อ เป ็นกรอบนโยบายถ ่ ายทอดอ� านาจ 
   การบรหิารงานให้แก่ฝ่ายบรหิาร และมกีารตดิตาม 
   อย่างใกล้ชิด
  -  การก�ากับดูแลการท�างานเป็นไปตามโครงสาย 
   การบั งคับบัญชา ซึ่ งมีการก�าหนดหน ้า ท่ี 
   ความรับผิดชอบที่ ชั ด เจน สอดคล ้อง กับ  
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของบริษัท 
  -  มีการจัดท�ามาตรฐานของจรรยาบรรณ ระเบียบ 
   ค�าสั่ง บทลงโทษ และแนวทางการรายงาน  
   หากพบการด�าเนินการทีเ่ข้าข่ายการทจุรติคอร์รปัชัน่
  -  ฝ่ายบริหารได้มีการปรับปรุงทบทวนข้อก�าหนด 
   ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน  
   เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่าง 
   สม�่าเสมอ

 • การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลที่ดี 
  - บริษัทยึดมั่นในปรัชญา และจรรยาบรรณธุรกิจ  
   ท่ีมี ข ้ อก� าหนดและแนวทางปฏิบัติ ท่ี เป ็ น 
   ลายลักษณ์อักษร (Code of conducts) 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ 
   ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพิจารณาให ้
   ความเห็นชอบ ส่งเสริม ก�ากับดูแล ต่อนโยบาย  
   กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและแผนงาน 
   ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
   โดยมีการน�าเสนอแผนและการติดตามแก ่
   คณะกรรมการบริษัท และยังรับผิดชอบต่อ 
   การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ 
   ปฏิบัติต ่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการต่อต้านการ 
   ทุจริตคอร์รัปชั่น 
  - บรษิทัได้รบัการจดัล�าดบั CG Score ประจ�าปี 2563  
   ในระดบั 5 ดาว จากโครงการส�ารวจการก�ากับดแูล 
   กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate  
   Governance Report of Thai Listed Company:  
   CGR) โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  - บริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก 
   ขอ ง แนวร ่ วม ป ฏิบั ติ ขอ ง ภาค เอ กช นไทย  
   ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector  
   Col lect ive Act ion Coal i t ion Against  
   Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  
   จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ น ว ร ่ ว ม ป ฏิ บั ติ ข อ ง 
   ภาคเอกชนไทยต่อเน่ือง เป็นรอบท่ี 2 
 
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
  - บ ริ ษั ท มี ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
   อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ  
   ซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม  
   อีกทั้ ง  ยั งมีการบริหารจัดการความเ ส่ียง 
   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   เป ็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ งรายงานตรงต ่อ 
   คณะกรรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส  
   และมกีารก�าหนดบทบาทหน้าท่ี แนวทางการบรหิาร 
   ความเสี่ยงทุกมิติ 
  - กระบวนการประเมินโอกาส ผลกระทบ และ 
   แนวทางการป้องกันความเสี่ยงท้ังด้านเศรษฐกิจ  
   สังคม สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   ได้น�าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีส่งผ่าน 
   ช่องทางของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท  
   หน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานตรวจสอบ 
   ภายใน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง 
   ข ้อคิดเห็นและเสนอแนะของผู ้ ถือหุ ้นจาก 
   การประชุมผู ้ ถือหุ ้น เป ็นต ้น มาพิจารณา 
   ประกอบด้วย 
  - มีการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
   เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน 
   และระบบการบรหิารความเสีย่งท่ีดี สามารถป้องกัน 
   หรือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างม ี
   ประสทิธิผล และอยูใ่นระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้  
   ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์
   ท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน   
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 • บุคลากรองค์กร  
  - บริษัทส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดี 
  - ก�าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
  - ก� าหนดมาตรฐานในการประเมินผลและ 
   ผลตอบแทนท่ีชัดเจน โดยมกีารก�าหนดเป้าหมาย 
   และตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators: KPI)  
   ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์และแผนธุรกิจ 
   ให้กับทุกสายงาน 
  - มีการรายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับ  
   KPI ต ่อคณะกรรมการบริษัท ให ้รับทราบ 
   อย่างต่อเนื่อง 
  - จดัให้มกีารฝึกอบรมพัฒนาความรูใ้ห้กับพนักงาน 
   อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอตามแผนการฝึกอบรม 
   รายบุคคล (Individual Development Plan)  
   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
   ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
 • โครงสร้างองค์กร
  - มกีารแบ่งสายการบงัคบับญัชา อ�านาจการอนุมติั  
   และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างชดัเจนตามล�าดบัขัน้ 
  - จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยมีกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพ่ือก�าหนดนโยบาย  
   เป้าหมาย แผนงานและก�ากับดแูล พร้อมตดิตาม 
   ผลการด�าเนินงานเป็นรายไตรมาส ท�าให้มั่นใจ 
   ได้ว่าการด�าเนินงานยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย 
   และเกณฑ์การประเมินผลงานของบริษัท  
   ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบ

 • การตรวจสอบภายใน
  - คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงาน 
   ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นประจ�าอย่างน้อย 
   ไตรมาสละ 1 ครั้ง
  - ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการสอบทานความ 
   เพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม 
   ภายใน โดยจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าป ี
   และแผนการตรวจสอบระยะยาว ซ่ึงได้รบัการอนมุตัิ 
   จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน 
   ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  
   อย่างสม�่าเสมอ ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ  
   มหีน้าท่ีในการก�ากับดแูลการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
   ให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานสากล 
   ว่าด้วยการปฏบิตังิานวิชาชพีการตรวจสอบภายใน 

  - คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�าหนดกรอบ 
   นโยบายและข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
   การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
   ภ า ย ใ น  โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ ท่ี ป รึ ก ษ า ที่ ม ี
   ความเชี่ยวชาญภายนอก ด�าเนินการประเมิน 
   คุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่า 
   สอดคล้องตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน 
   วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

2.	 กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรปฏิบัติงำน
	 และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 
 • ก�าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
  และการบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างชัดเจน  
  ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบติังาน ด้านการรายงาน  
  รวมท้ัง ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ   
  ข้อปฏิบัติต่างๆ 
 • ก�าหนดหลกัเกณฑ์ หลกัการและวธีิประเมนิความเสีย่ง  
  รวมทัง้ รปูแบบระบบงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  และสอดคล้องกับเป ้าหมายหลักหรือพันธกิจ 
  ในภาพรวม ตลอดจนระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
 • มกีารปรบัเปล่ียนแผนงาน กลยุทธ์ และวัตถปุระสงค์ 
  ให ้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยง 
  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่าเสมออีกด้วย

3.	 กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์และปัจจัยเสี่ยง
 
 • มีการระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  
  ที่ผูกกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท ซึ่งอาจ 
  ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรและกระบวนการ 
  ท�างานระดับปฏิบัติของบริษัท
 • มีการก�าหนดปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและ 
  ภายนอกองค์กร เช่น ความเสีย่งด้านเป้าหมายในการผลติ  
  และธุรกิจใหม่ ความเสี่ยงด้านผลการด�าเนินงาน  
  ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความย่ังยืน  
  เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือท�าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และ 
  สถานการณ์น้ัน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา 
  ก�าหนดแนวทาง และนโยบายในการจัดการกับ 
  ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 
 • มีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ 
  อยู่เสมอ
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4.	 กำรประเมินควำมเสี่ยง
 
 • ใช ้ เครื่องมือ และวิ ธีการประเมินความเสี่ยง 
  อย่างเป็นระบบ โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  กับคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ท�าหน้าท่ีพิจารณา 
  กลั่นกรองแนวนโยบาย ก�าหนดกลยุทธ ์  และ 
  แนวทางการทบทวน และติดตามประสิทธิภาพและ 
  ความเหมาะสมในการบรหิารความเสีย่ง ท้ังในระดับ 
  องค์กรและระดับปฏิบัติการ 
 • ด�าเนินการประเมินความเสี่ยง ทั้งในเชิงคุณภาพ 
  และเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิด 
  เหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
  ต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact)  
  เพ่ือพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  
  เป็นระดับสูง กลาง หรือต�่า และก�าหนดระดับ 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5.	 กำรตอบสนองควำมเสี่ยง
 
 บริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและบูรณาการ โดยมีการก�าหนดแผนงานความเส่ียง
หรือการตอบสนองความเสี่ยง เพ่ือป้องกันโอกาสเกิดของ
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด หรือลดความผันผวนในการด�าเนินงาน 
ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และความเสี่ยง 
โดยรวมได้รับการจัดการและไม่เพ่ิมความเสี่ยงด้านอื่น  
รวมทั้ง มีการก�าหนดมาตรการการควบคุมภายในที่ดี ที่มี 
ความสัมพันธ์เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  

6.				กิจกรรมกำรควบคุม	
 
 • ด�าเนินการควบคุมความเสี่ยงให ้อยู ่ ในระดับ 
  ที่ยอมรับได้ โดยก�าหนดระบบการบริหารความเสี่ยง  
  และมาตรการการควบคุมภายใน ภายใต้ระเบียบ 
  ค�าสั่งของบริษัทท่ีครอบคลุมการด�าเนินงานทุกด้าน 
  ทุกระดับ ดังนี้  
  - ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ี และระดับวงเงิน 
   อนุมัติรายการประเภทต่างๆ เช่น อ�านาจอนุมัติ  
   การขอซื้อหรือสั่ง ซ้ือ/สั่งจ ้าง อ�านาจอนุมัติ 
   การขอเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ อ�านาจอนุมัติ 
   การสั่งจ่ายเช็คของฝ่ายบริหารระดับต่างๆ ไว้เป็น 
   ลายลักษณ์อักษรชัดเจนในระเบียบ/ค�า ส่ัง 
   ของบริษัท

  - ธุรกรรมรายการที่ เ กี่ยวโยงกัน ด�าเนินการ 
   พิจารณาและอนุมั ติ โดยผู ้มีอ� านาจอนุมัติ  
   ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการพิจารณา 
   เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอ 
   คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้น 
   พิจารณาแล้วแต่กรณีตามล�าดับ 
  - ติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือ 
   อย่างสม�่าเสมอ โดยมีสายงานรองกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ รับผิดชอบในการ 
   ติดตามผลการด�าเนินงาน และจัดท�ารายงาน 
   เสนอคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร 
   เป็นประจ�าทุกเดือน รวมท้ังก�าหนดทิศทางการ 
   ด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และ 
   ระเบียบบริษัท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล 
   บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน  
   ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดนโยบาย 
   ผ่านผู้แทนบรษิทัและให้ผู้แทนบรษิทัจดัท�ารายงาน 
   ผลการด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัท  
   เป็นรายไตรมาส

 • มนีโยบายทีร่ดักุมในการควบคุมและก�าหนดนโยบาย 
  ที่ส�าคัญเก่ียวกับการท�าธุรกรรมที่ เ ก่ียวโยงกัน  
  (Related Party Transaction Policy) และการป้องกัน 
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะด้าน 
  การท�าธุรกรรมและอ�านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษิทั  
  ผู ้บริหารระดับสูง การติดตามดูแลการท�างาน 
  ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ภายใต้การด�าเนนิงาน 
  ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวน 
  นโยบายอย่างสม�่าเสมอ
 • มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช ้
  ในการควบคุมความเสี่ยงตามกระบวนการท�างาน 
  ข อ ง ธุ ร กิ จ  ร ว ม ถึ ง มี ก า ร ก� า ห น ด น โ ย บ า ย 
  ด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน และการจัดหา  
  พัฒนาดูแลรักษาระบบ
 • มี การก� าหนดมาตรการป ้อง กันระบบรักษา 
  ความปลอดภัยเครือ่งคอมพิวเตอร์ของบรษิทั (Network  
  Security) ได้แก่ การป้องกันการโจมตีทางอีเมล  
  จาก Phishing mail การป้องกันการโจมตีจาก Malware  
  หรือ Hacker และการติดตั้งโปรแกรมเพ่ือเป็นศูนย ์
  เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ์ 
  รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
  ของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการจัดท�า 
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  รายงานประจ�าเดือน ด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอีเมล น�าเสนอ 
  แก่ผู ้บริหาร ได้แก่ รายงานเหตุการณ์ป้องกันภัย 
  คุกคามบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอีเมล  
  รายงานระบบ Mail Filtering รายงานระบบ Antivirus
 • มีการก�าหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธ์และ 
  เป้าหมายท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะมกีารด�าเนินการ 
  ตามแผนที่ก�าหนดไว้
 • มีการก�าหนดนโนบายและระเบียบ ค�าสั่ง เก่ียวกับ 
  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีคณะท�างาน 
  ด้านการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีและส่วนงานทีเ่ก่ียวข้อง 
  ด�าเนินการ เพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต  
  การจดัท�าทะเบยีนคมุความเสีย่งการทุจรติ การสือ่สาร 
  อบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรูแ้ละความเข้าใจแนวทาง 
  การปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ท้ังนี้ คณะท�างาน 
  ด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีมกีารรายงานการตดิตาม 
  การปฏบิตัติามมาตรการ แก่คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
  และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ขณะทีฝ่่ายตรวจสอบ 
  ภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าท่ีสอบทาน 
  นโยบาย ข้ันตอน และกระบวนการบริหารจัดการ 
  ความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนประเมินการควบคุม 
  ภายในของแต่ละกระบวนการท�างานที่มีความเสี่ยง 
  และโอกาสในการทุจริตเพ่ือก�าหนดมาตรการ 
  ปิดความเสี่ยง
 • มีการแต่งตั้งคณะท�างานด้านการคุ้มครองข้อมูล 
  ส่วนบุคคล ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย มาตรการ 
  แนวปฏิบัติส�าหรับระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
  ของบริษัท เพ่ือให้การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  มีความปลอดภัย และสอดคล้องตามข้อก�าหนด 
  พระราชบญัญัตคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

7.	 ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร
 
 บริษัทได้จัดการระบบสารสนเทศและช่องทางในการ
สื่อสารข้อมูล ดังนี ้ 
 
 • มีการจัดระบบข้อมูล พร้อมก�าหนดนโยบาย ขั้นตอน  
  การจัดชั้นความลับ โดยทุกหน่วยงานมีการก�าหนด 
  ประเภทข้อมูล พร้อมล�าดับชั้นความลับของข้อมูล  
  เมื่อประสงค ์ขอใช ้ข ้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 

  ต้องได้รบัการอนุมติัจากผู้มอี�านาจอนุมติัในระดบัชัน้ 
  ความลับน้ันๆ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
  ส�าคัญและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานระหว่าง 
  หน่วยงาน
 • ด�าเนินการน�าส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 
  ป ร ะ ก อ บ ท่ี มี ข ้ อ มู ล ท่ี จ� า เ ป ็ น แ ล ะ เ พี ย ง พ อ 
  แก่คณะกรรมการบรษิทั ล่วงหน้าในระยะเวลาทีก่ฎหมาย 
  ก�าหนด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
  คณะกรรมการชดุย่อย มกีารบนัทกึข้อซกัถาม ค�าชีแ้จง  
  ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการ 
  แต่ละท่านในแต่ละเรื่องท่ีพิจารณา รวมทั้ง สรุปมต ิ
  ความเห็นของท่ีประชุมไว้ในรายงานการประชุม  
  เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงและสอบทานได้
 • มีกระบวนการสื่อสารภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
  มีช่องทางการสื่อสารแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 
  และคอร์รปัชัน่ มกีารประชมุของฝ่ายบรหิารในแต่ละ 
  ระดับ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหา 
  และอปุสรรค แนวทางแก้ไข และสือ่สารไปยังผูบ้รหิาร 
  ทุกระดับ พร้อมกับมีการรายงานข้อมูลส�าคัญ 
  ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
 • กระบวนการสือ่สารกับบคุคลภายนอก มกีารเปิดเผย 
  ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ 
  ของบริษัท เพ่ือให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
  หรอืผูท้ีส่นใจ สามารถรบัข้อมลูสารสนเทศของบรษิทั 
  ได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
 • มีการสอบทานรายงานทางการเงิน โดยผู้บริหาร 
  สายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระ  
  น�าเสนอข้อมลูต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือชีแ้จง 
  รายละเอยีดและตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ เช่น  
  การทบทวนนโยบายด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลง 
  มาตรฐานการบัญชีท่ีส�าคัญ รวมถึง ข้อบ่งช้ี หรือ 
  รายการส�าคัญอื่น ท่ีอาจส่งผลกระทบต่องบการเงิน  
  เป็นต้น 
 • จัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบ 
  การบันทึกบัญชี การจัดท�ารายงานทางการเงินและ 
  เอกสารส�าคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู ่  
  ท้ังในรูปแบบไฟล์และเอกสาร 
 • มีการจัด ต้ั งคณะท� างานชุดย ่อยด� า เ นินงาน 
  การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ ท่ีมตัีวแทนมาจาก 
  ทกุสายงาน ในด้านการสือ่สารอบรมความรูค้วามเข้าใจ 
  กับพนักงาน มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ  
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  1  ครั้ ง  และรายงานให ้ กับคณะท�างานด ้าน 
  การก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
  และความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบรษิทั  
  ตามล�าดับ
 • จัดช่องทางการสื่อสารภายในผ่านอินทราเน็ต และ 
  ระบบอเีมล ท้ัง Lotus Notes และ Microsoft Outlook  
  ซึ่งผู ้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้
  อย่างสะดวกและเป็นปัจจบุนั นอกจากนี ้ได้มกีารพัฒนา 
  ระบบ Knowledge Management เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
  ความรู ้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายใน 
  องค์กร และจัดกิจกรรม Knowledge Sharing  
  อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมี 
  การบรรยายจากพนักงานและผูบ้รหิารท่ีมปีระสบการณ์ 
  และเชี่ยวชาญในการท�างานด้านต่างๆ
 • มีนโยบายและแผนงานยกระดับความผูกพัน 
  ของพนักงานในองค์กร หรอื Employee Engagement  
  โดยมีแผนงานท้ังระดับองค์กรและระดับสายงาน  
  เพ่ือให้การสื่อสารและการประสานงานภายใน 
  องค์กรมีประสิทธิภาพ รวดเร็วย่ิงขึ้น โดยมีการ 
  ติดตามวัดผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน 
  ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี
 • จัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ โดยติดตั้งระบบ 
  รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ 
  ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการ 
  ก�าหนดแผนฉุกเฉินส�าหรับป้องกันความปลอดภัย 
  ของระบบสารสนเทศเม่ือมีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบ 
  ไม่สามารถปฏิบตังิานได้ รวมถงึการซ้อมแผนฉกุเฉิน  
  นอกจากนี้  บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บข ้อมูล 
  ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได ้  
  (Audit Trail) และมีระบบข้อมูลที่สามารถวิเคราะห ์
  หรือบ่งชี้จุดท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงสถิติได้ 
  อย่างเป็นระบบ ซึง่มกีารประเมนิและจดัการความเสีย่ง 
  พร้อมท้ังบันทึกหรือรายงานผลไว้อย่างครบถ้วน

8.	 กำรติดตำมผล
 
 • ฝ ่ายตรวจสอบภายใน ด�าเนินการติดตามผล 
  การด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะทีไ่ด้ตกลงร่วมกันกับ 
  ฝ่ายบรหิารของบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื ทุกไตรมาส  
  พร้อมท้ังรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
  รับทราบและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
  ในล�าดับถัดไป 

 • การพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจสอบภายใน  
  ได้ก�าหนดแผนงานและงบประมาณส�าหรบัฝึกอบรม 
  ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแผนการพัฒนา 
  เพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตรสากลทางด้านการตรวจสอบ  
  ซึง่การด�าเนินการตามแผนงานและการอบรมดังกล่าว  
  มีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ  
  และมีจัดเก็บข้อมูลจากการอบรม เพ่ือพัฒนา 
  เป็นองค์ความรู้ขององค์กร
 • มีการก�าหนดนโยบายและแนวทางการรายงาน 
  เหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ 
  การกระท�าท่ีผิดปกติ ซึ่งกระทบชื่อเสียงและฐานะ 
  การเงนิของบรษิทัอย่างมนัียส�าคัญ ต่อคณะกรรมการ 
  บรษิทัทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ พร้อมก�าหนดให้หน่วยงาน 
  ท่ีเก่ียวข้องจัดท�าแผนป้องกัน ซึ่งผลการปฏิบัต ิ
  ตามแผนได้รายงานให้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ 
  ของบริษัทรับทราบ ตามล�าดับ
 • มีการก�าหนดเป้าหมายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และ 
  แผนธุรกิจ โดยก�าหนดเป ้าหมายและตัวชี้ วัด  
  (Key  Performance Indicator: KPI) ให้กับทุกสายงาน 
  ในทุกระดับจนถึงระดับพนักงาน และมีการประเมิน 
  ผลการด�าเ นินงานเปรียบเทียบกับเป ้าหมาย 
  รวมทั้ง มีการวิเคราะห์สาเหตุกรณีท่ีการด�าเนินงาน 
  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและผลกระทบ พร้อมท้ัง 
  จัดท� าแผนงานรองรับและวิ ธีการแก ้ ไขหรือ 
  ลดผลกระทบดังกล่าว จากน้ันรายงานให้ฝ่ายบรหิาร  
  และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามระยะเวลา 
  ที่ก�าหนด 
 • มีการจัดท�าแผนภูมิความเส่ียง เพ่ือพิจารณาว่า 
  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด�าเนินงาน การเงิน  
  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน ฯลฯ ว่ามีโอกาส และ 
  ผลกระทบอยู่ในระดับใด มกีารก�าหนดวิธีการจดัการ 
  ความเสี่ยงน้ันๆ เพ่ือให้อยู ่ในระดับท่ียอมรับได้  
  พร้อมทัง้มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานเพ่ือรายงาน 
  ต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการ 
  ของบรษิทัตามระยะเวลาท่ีก�าหนด เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า 
  การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จตามกรอบกลยุทธ์  
  และเป้าหมายของบริษัท ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง  
  และระยะยาว

  ทั้งนี้  สามารถศึกษารายละเอียดแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้จาก 
เว็บไซต์บริษัท
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กำรตรวจสอบภำยใน
 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีผู้อ�านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปฏบิตัหิน้าทีหั่วหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบ 
ภายใน และรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในด้านงานบรหิาร 
หน่วยงาน โดยปฏิบัติงานภายใต้ค�าสั่งบริษัท เรื่อง หน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบของส่วนงาน และค�าสัง่บรษิทั เรือ่ง การตรวจสอบ 
ภายใน ซึ่งได้ก�าหนดภารกิจ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมถึง สทิธิในการปฏบิตังิานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในภาระหน้าท่ี 
ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
โดยหน้าที่ส�าคัญของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นการด�าเนิน
กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น การให้ค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงาน
ขององค์กร โดยสรุปได้ดังน้ี

 • ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การสอบทานงาน 
ด้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ การตรวจสอบเพ่ือให้เกดิความเชือ่มัน่ 
การให้ค�าปรึกษา ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการก�าหนด
ตามแผนงานการตรวจสอบท้ังระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งได้ 
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในแง่ปัจจัยเส่ียง 
ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตังิาน ด้านการเงนิ ด้านการปฏิบตัติาม 
กฎระเบยีบ กฎหมาย โอกาสในการเกิดการทจุรติ และวเิคราะห์
โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยแผนงานดังกล่าว 
ได้ผ่านการเหน็ชอบจากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และการอนมุัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังยังมีการก�าหนดให้มี 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอทั้งจาก
การประเมินตนเองโดยผู้ตรวจสอบภายในเองและการประเมิน
ผลจากผู้รับตรวจเพ่ือให้การพัฒนางานด้านการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์
ของงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
 

 • ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียงได้ประสานงาน 
กับหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง เพ่ือสอบทานตวับ่งชีเ้หตกุารณ์
หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และ
แนวทางการบริหารความเส่ียงของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ามีการระบุและประเมินความเส่ียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบ สามารถจัดการ 
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนมกีารรายงานอย่างครบถ้วนทนัเวลา โดยฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในมีการติดตามสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ
 
 • ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายใน ได ้ด�าเนินการจัดท�าแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของแต่ละระบบงาน  
ซึ่งได้พัฒนาจัดท�าขึ้นตามแนวทางท่ี ก.ล.ต. เสนอแนะ  
รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้แต่ละ
หน่วยงานทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให ้
มั่นใจว ่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์  ท้ังด ้าน 
การปฏิบัติงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านการทุจริตได้

 คณะกรรมการตรวจสอบ มคุีณสมบติัของความเป็นอสิระ  
โ ด ย เ ป ็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ท่ี ไ ด ้ รั บ ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง 
จากคณะกรรมการบรษิัท จ�านวนอย่างน้อย 3 คน (รายละเอียด 
เก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ อ่านเพ่ิมเติมในหัวข้อ 
โครงสร้างการจัดการ หน้า 75-76) ในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้มีความเห็นต่อเรื่องส�าคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้
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ประเด็น ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ความบกพร่องของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
อย่างมีนัยส�าคัญ

•  คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความบกพร่องในเรื่องดังกล่าว
•  เสนอแนะใหฝ่้ายตรวจสอบภายในตดิตามความเพยีงพอเหมาะสมของการควบคมุภายใน  
 ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และการควบคุมสิทธิ 
 การเข้าใช้งานที่เหมาะสม

ผลการสอบทาน
การควบคุมภายใน

•  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ และ 
 เหมาะสมในการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  
 กฎหมายข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง สามารถป้องกัน และน�าทรัพย์สินไปใช้ เพ่ือประโยชน์ 
 ของบริษัท รวมท้ัง มีการจัดท�ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องน่าเชื่อถือ
•  คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งไม่พบประเด็น 
 การกระท�าผดิ หรอืโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนของการทจุรติคอร์รปัชัน่ในบรษิทั และบรษิทัย่อย 
 ท่ีก�าหนดไว้ในแผนตรวจสอบประจ�าปี
•  เสนอแนะให้สายงานบญัชแีละการเงนิ และสายงานพัฒนาธุรกิจ ตดิตามผลกระทบทีส่�าคญั 
 ของมาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบ 
 ต่อบรษิทั ทัง้ด้านรายงานทางการเงนิและการลงทนุในโครงการใหม่ เพ่ือเตรยีมความพร้อม 
 และใช้เป็นแนวทางพิจารณาการลงทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
•  เสนอแนะให้พิจารณาปรบัปรงุระบบบญัชขีองบรษิทัย่อยแห่งใหม่ให้เป็นระบบเดยีวกับบรษิทั  
 เพ่ือช่วยรองรับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ •  คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบข้อมูลที่อาจสื่อไป 
 ในทางการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท 
•  การสอบทานงบการเงินในทุกไตรมาส สายงานบัญชีการเงินมีหน้าท่ีรายงานข้อมูล 
 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพ่ือรายงาน 
 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม ่พบว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 
 ท่ีเก่ียวข้องกัน
•  พิจารณาความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทของรายการ 
 ที่เกี่ยวโยงกัน และรายงานความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่พบว่ามีรายการขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ยึดแนวทางหรือกรอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IPPF) และ COSO-ERM 
และมีการทบทวนกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ พร้อมท้ังมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี เพ่ือพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนมีการปฏิบัติหน้าท่ีที่เป็นอิสระ เที่ยงธรรม 
สอดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ 
ตามแผนการฝึกอบรมแบบรายบุคคล (Individual Development Plan) ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 

 ในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของบริษัทท่ีปรึกษา
ภายนอกท่ีได้เข้ามาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) เมื่อปี 2562 ตามแผนการ
ปรับปรุงที่จัดท�าไว้ โดยสรุปผลการด�าเนินงานน�าเสนอแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในท้ังด้าน 
การก�ากับดูแล บุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และการปฏิบัติงาน 
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รายการระหว่างกัน

บริษัท	รำช	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)
รำยกำรระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับ	ปี	2563	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2563

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ทั้งนี้ อาจมีความเก่ียวข้องกัน โดยเป็นผู ้ถือหุ ้น 
หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ดังรายละเอียดท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินปี 2563 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ซึ่งบริษัทขอสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันท่ีมีนัยส�าคัญ ดังน้ี

1.  บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัท

ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่� (ล้�นบ�ท)
คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

2563 2562 2561

1.1 รายได้การให้บริการและจัดการ

 1.1.1 ให ้บริการงานด ้านการบริหารจัดการ 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท
  ไปด�ารงต�าแหน ่ง กรรมการผู ้จัดการ 
  รองกรรมการผู้จัดการ และให้บริการงาน
  ตรวจสอบภายใน กฎหมาย เลขานุการ 
  คณะกรรมการบริษัท บัญชี งบประมาณ 
  การเงิน ภาษี  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรสัมพันธ์ 
  และการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

 บจ. ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี

105.53 105.82 102.17 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร
ท�างานในด้านน้ี  ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว  โดยคดิค่าบรกิาร
เป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

 1.1.2 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ 
  คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและ 
  งบประมาณ งานบริการด ้านการเงิน  
  งานด้านภาษ ีและงานด้านบรหิารโรงไฟฟ้า  
  ก�ากับดูแล วางแผน และติดตามผล 
  การด�าเนินงาน      

บจ.ราชบุรี
พลังงาน

0.82 0.18 0.21 บจ.ราชบุรีพลังงานไม่มีบุคลากร 
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายไตรมาสในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

 1.1.3 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย  
  ภาษี เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคล

บจ.ราช-ลาว 
เซอร์วิส

4.02 4.02 4.02 บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส มคีวามต้องการ
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห  ้
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ 
โดยคิดค ่าบริการเป ็นรายเดือน 
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.4 ให้บริการงานด้านกฎหมาย งานเลขานุการ 
  คณะกรรมการบริษัท งานด้านบัญชีและ 
  งบประมาณ งานบริการด ้านการเงิน  
  งานด้านภาษ ีและงานด้านบรหิารโรงไฟฟ้า  
  ก�ากับดูแล วางแผน และติดตามผล 
  การด�าเนินงาน  

บจ.ราชบุรี
อัลลายแอนซ์

0.54 0.15 0.15 บจ.ราชบุรี อัลลายแอนซ์ มีความ 
ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการให้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคดิค่าบรกิารเป็นรายปีในอตัราค่าบรกิาร 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง
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 1.1.5  ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ 
  คณะกรรมการบริษัท บัญชี งบประมาณ  
  การเงิน และภาษี

บจ.อาร์เอช   
อินเตอร์

เนชั่นแนล 
คอร์ปอเรชั่น

0.95 0.95 0.92 บจ.อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล  
คอร์ปอเรชัน่ มคีวามต้องการให้บรษิทั
เป็นผู ้ด�าเนินการให้ ประกอบกับ 
บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถ 
ในงานท่ีให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
เป ็นรายป ี  ในอัตราค ่ าบริ การ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

   1.1.6  ให้บรกิารงานด้านกฎหมาย ทรพัยากรบคุคล  
  บัญชี การเงิน และภาษี 
  รายละเอียด ปี 2563
  -  รายได้ค่าบริการจัดการ 20.92 ล้านบาท
  -  รายได้จากค่าใช้จ่ายที่ส�ารองจ่ายแทน  
   2.56 ล้านบาท

บจ.อาร์เอช   
อินเตอร์

เนชั่นแนล 
(สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชั่น

23.48 87.38 28.63 บจ.อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล 
(สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ มีความต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคิดค่าบริการเป็นรายปี ในอัตรา
ค ่าบริการตามสัญญาค ่าบริการ 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

     1.1.7 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินกู้ และ 
  ค�้าประกันเงินกู้

บจ.อาร์เอช    
อินเตอร์

เนชั่นแนล 
(สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชั่น

14.90 15.73 3.25 บจ.อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล 
(สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ มีความต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีความสามารถ 
ในการค�า้ประกันเงินกู้ และมบีคุลากร
ที่มีความสามารถในงานด้านการ
จัดหาเงินกู้

 1.1.8  บริษัทให้บริการในการด�าเนินการออกหุ้นกู ้
  มลูค่า 300 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยคดิค่าบรกิาร 
  ตามความส�าเร็จของงาน (Success Fee)

บจ.อาร์เอช    
อินเตอร์

เนชั่นแนล 
(สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชั่น

- - 11.13 บจ.อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล  
(สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ มีความต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในการจัดหาเงินกู ้  
โดยคิดค่าบริการตามความส�าเร็จ 
ของงาน (Success Fee) และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.9 บ ริ ษั ท ใ ห ้ บ ริ ก า ร ใ น ก า ร ซื้ อ หุ ้ น ข อ ง 
  บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
  จากผู ้ ถือหุ ้นเดิมในสัดส่วนร ้อยละ 20  
  โดยคิดค่าบริการตามความส�าเร็จของงาน  
  (Success Fee)

บจ.อาร์เอช 
อินเตอร์

เนชั่นแนล 
(สิงคโปร์) 

คอร์ปอเรชั่น

- - 3.36 บจ.อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล  
(สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ มีความต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในการให้บริการ

 1.1.10 ให ้บริการงานด้านบัญชี  งบประมาณ  
  และการเงิน 

บจ.อาร์อี 
โซลาร์ 1

0.06 0.06 0.06 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป ็นรายป ี  ในอัตราค ่ าบริ การ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง
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 1.1.11 ให ้บริการงานด้านบัญชี  งบประมาณ 
  และการเงิน

บจ.ซีเอ็น
ไบโอแมส

0.03 0.06 0.06 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายปี   ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.12 ให้บริการงานด้านบัญชี งบประมาณ 
  และการเงิน 

บจ.แอลพี
ไบโอแมส

0.03 0.06 0.06 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายปี   ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.13 ให ้บริการงานด้านบัญชี  งบประมาณ  
  และการเงิน 

บจ.พีบี
ไบโอแมส

0.03 0.06 0.06 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายปี   ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.14 ให ้บริการงานด้านบัญชี  งบประมาณ  
  และการเงิน

บจ.ราช 
โอแอนด์เอ็ม

0.06 0.06 0.06 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายปี   ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.15 ให ้บริการงานด้านบัญชี  งบประมาณ  
  และการเงิน

บจ.ราช ไชน่า
พาวเวอร์

0.11 0.11 0.12 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายปี   ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.16 ให ้บริการงานด้านบัญชี  งบประมาณ  
  และการเงิน 

บจ.อาร์เอช 
อินเตอร์

เนชั่นแนล 
(มอริเชียส) 
คอร์ปอเรชั่น

0.11 0.11 0.12 เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป็นรายปี   ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง
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 1.1.17 ให้บริการงานด้านบริหารจัดการ โดยส่ง 
  ผู ้ บริหารและพนักงานไปปฏิบัติ งาน 
  ที่ บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น 
    รายละเอียด ปี 2563
  - รายได้ค่าบริการจัดการ  7.20 ล้านบาท
  - รายได้จากค่าใช้จ่ายที่ส�ารองจ่ายแทน 
   6.33 ล้านบาท     

บจ.ราช 
โคเจนเนอเรชัน่

13.53 1.88 - เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร 
เป ็นรายเดือนในอัตราค ่าบริการ 
ตามสญัญาค่าบรกิารและจดัการและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง

 1.1.18 ให้บรกิารด้านการบรหิารจดัการ โดยมอบหมาย 
  ให้ผูป้ฏบิตังิานจากบรษิทั ไปด�ารงต�าแหน่ง 
  ผู้บริหารด้านการเงินที่ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ 

บจ.ราชบุรี
เพาเวอร์

4.83 4.82 4.83 บจ.ราชบรุเีพาเวอร์ มีความต้องการให้
บรษิทัเป็นผูด้�าเนนิการให้ ประกอบกับ  
บริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานท่ีให้บริการ โดยคิดค่าบริการ 
เป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ
ตามสัญญา ค่าบริการและจัดการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

 1.1.19 สัญญา Management Agreement  
  กับ บจ.ราชบุรีเพาเวอร์

บจ.ราชบุรี
เพาเวอร์

77.32 78.08 80.63 บริษัทได ้ ให ้บริการด ้านมวลชน
สมัพันธ์ และให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิค 
ในการก ่อสร ้าง เดินเครื่องและ 
บ�ารงุรกัษา โรงไฟฟ้าโดยได้รบัค่าบรกิาร 
นับแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร์ชดุแรก (วันที่ 
1 มี.ค. 51) อายุสัญญา 25 ปี 3 เดือน 
โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส

 1.1.20 ให้บรกิารด้านการบรหิารจดัการ โดยมอบหมาย 
  ให้ผู้ปฏบิตังิานจากบรษิทั  ไปด�ารงต�าแหน่ง  
  กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารและ 
  การเงินที่ บจ.ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส 

บจ.ชูบุราชบุร ี       
อีเลคทริค    
เซอร์วิส 

10.52 10.42 10.32 บจ.ชูบุฯ มีความต้องการให้บริษัท 
เป็นผูด้�าเนนิการให้ ประกอบกับบรษิทั 
มบีคุลากรทีม่คีวามสามารถ ในงานที่ 
ให้บรกิาร โดยคดิค่าบรกิารเป็นรายเดือน  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.21 สัญญา Serv ice  Agreement  กับ  
  บจ.ไฟฟ้าน�้างึม 2 

บจ.ไฟฟ้า
น�้างึม 2

25.00 25.00 25.00 บจ.ไฟฟ้าน�้างึม 2 ได ้ท�าสัญญา  
Service Agreement กับบริษัท  
โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส 
ในอัตราค ่ าบริ การตามสัญญา 
ค่าบริการและจัดการ

 1.1.22 ให ้บริการงานด ้านการบริหารจัดการ 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 
  ไปด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู ้จัดการ 
  ที่ บจ.ไฟฟ้า หงสา

บจ.ไฟฟ้า 
หงสา

- - 16.84 บจ.ไฟฟ้า หงสา มีความต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค ่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง
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 1.1.23 ให ้บริการงานด ้านการบริหารจัดการ 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 
  ไปด�ารงต�าแหน ่ง กรรมการผู ้จัดการ 
  รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการและวิศวกร 
  ที่ บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร

บจ.ผลิต
ไฟฟ้า นวนคร

13.94 12.27 11.16 บจ.ผลติไฟฟ้า นวนคร มคีวามต้องการ
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคดิค่าบรกิารเป็นรายเดอืนในอตัรา 
ค ่าบริการตามสัญญาค ่าบริการ 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

   1.1.24 ให ้บริการงานด ้านการบริหารจัดการ 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท
  ไปด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ  
  รองกรรมการผู้จัดการ ท่ี บจ.โซลาร์ต้า

บจ.โซลาร์ต้า 10.31 9.85 9.38 บจ.โซลาร์ต้า มคีวามต้องการให้บรษิทั 
เป็นผูด้�าเนนิการให้ ประกอบกับบรษิทั 
มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในงาน 
ท่ีให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น 
รายเดือน ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญา
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

   1.1.25 ให้บริการพ้ืนที่ส�านักงาน และบริการอื่นๆ  
  ในพื้นที่

บจ.โซลาร์ต้า 0.84 0.86 0.76 บริษัทได้ให้บริการพ้ืนท่ี ขนาด 72 
ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอ่ืนๆ 
ในพ้ืนท่ี ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ 
โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ต้ังแต่ 
วันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 64)

     1.1.26 ให ้บริการงานด ้านการบริหารจัดการ 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท 
  ไปด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการการเงิน 

บจ.ไฟฟ้า 
เซเปียน-
เซน�้าน้อย

6.44 6.76 6.64 บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�า้น้อย มคีวาม 
ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการให้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ 
โดยคิดค ่าบริการเป ็นรายเดือน 
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.27 ให ้บริการงานด ้านการควบคุม และ 
  ตรวจสอบงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เซเปียน- 
  เซน�้าน้อย ในสปป.ลาว    

บจ.ไฟฟ้า 
เซเปียน-
เซน�้าน้อย

15.04 77.84 62.47 บริษัทได้ท�าสัญญา Construction 
Supervision Contractor Services 
กับ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้าน้อย   
โดยคิดค ่าบริการเป ็นรายเดือน  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.28  ใ ห ้ บ ริ ก า ร ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท  
  ไปด�ารงต�าแหน ่ง กรรมการผู ้จัดการ  
  ที่ บจ.สงขลาไบโอ แมส

บจ.สงขลา
ไบโอ แมส

- 1.12 2.58 บจ.สงขลาไบโอ แมส มคีวามต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคดิค่าบรกิารเป็นรายเดอืน ในอตัรา 
ค่าบริการตามสัญญาค่าบริการและ 
จัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ี 
เกิดขึน้จรงิโดยมอีายุสญัญา 36 เดอืน 
(ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค. 59 - 30 เม.ย. 62)
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 1.1.29 ใ ห ้ บ ริ ก า ร ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท  
  ไปด�ารงต�าแหน ่ง กรรมการผู ้จัดการ   
  ผู้อ�านวยการฝ่าย และผู้จัดการส่วน

บจ.เบิกไพร 
โคเจนเนอเรชัน่

6.25 6.12 5.77 บ จ . เ บิ ก ไ พ ร โ ค เ จ น เ น อ เ ร ชั่ น  
มีความต้องการให้บริษัท เป ็นผู ้ 
ด�าเนินการให้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในงาน 
ท่ีให้บรกิาร โดยคดิค่าบรกิารเป็นรายเดือน  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

     1.1.30 ให ้บริการงานบริหารส�าหรับโรงไฟฟ้า 
  พลังงานลมห้วยบง 3        

บจ.เฟิร์ส 
โคราช วินด์

1.14 1.12 1.09 บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์ มคีวามต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคิดค ่าบริการเป ็นรายเดือน  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

   1.1.31 ให ้บริการงานบริหารส�าหรับโรงไฟฟ้า 
  พลังงานลมห้วยบง 2

บจ.เค. อาร์. ทู 1.14 1.12 1.09 บจ.เค. อาร์. ท ูมคีวามต้องการให้บรษิทั 
เป็นผูด้�าเนนิการให้ ประกอบกับบรษิทั 
มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในงาน 
ที่ ให ้บริ การ  โดยคิดค ่ าบริ การ 
เป ็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ  
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามที่เกิดข้ึนจริง

 1.1.32 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ 
  คณะกรรมการบริษัท บัญชี งบประมาณ  
  การเงิน และภาษี        

บจ.หินกอง
เพาเวอร์โฮลดิง้

- 0.10 - เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรที่มีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว โดยคดิค่าบรกิาร
เป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

 1.1.33 ให้บริการงานด้านบริหารจัดการ โดยส่ง 
  ผู ้บริหารและพนักงาน ไปปฏิบัติงาน 
  ที่ บจ.หินกองเพาเวอร์
  รายละเอียด ปี 2563
  -  รายได้ค่าบริการจัดการ 36.00 ล้านบาท
  -  รายได้จากค่าใช้จ่ายที่ส�ารองจ่ายแทน 
   5.85 ล้านบาท

บจ.หินกอง
เพาเวอร์

41.85 11.80 - บจ.หินกองเพาเวอร์ มีความต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรท่ีม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคิดค่าบริการ  ในอตัราค่าบรกิาร 
ตามสัญญาค่าบริการ และจัดการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

 1.1.34 ใ ห ้ บ ริ ก า ร ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท  
  ไปด�ารงต�าแหน ่ง  Pro ject  Qual i ty 
  Assurance Manager และ Contract  
  Management Manager 
  รายละเอียด ปี 2563
  -  รายได้ค่าบริการจัดการ  8.68 ล้านบาท
  -  รายได้จากค่าใช้จ่ายที่ส�ารองจ่ายแทน 
   48.34 ล้านบาท

PT Medco 
Ratch Power 

Riau

57.02 8.48 - เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี บุ ค ล า ก ร ท่ี ม ี
ความช�านาญและความพร้อมดังกล่าว  
โดยคิดค่าบริการเป็นรายไตรมาส  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง
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 1.1.35 ให ้บริการงานด ้านการบริหารจัดการ 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท
  ไปด�ารงต�าแหน่ง Chief Operating Officer

บจ.เน็กส์ซิฟ 
ราช 

เอ็นเนอร์จี 
ระยอง

1.80 - - เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี บุ ค ล า ก ร ท่ี ม ี
ความช�านาญและความพร้อม ดงักล่าว 
โดยคิดค ่าบริการเป ็นรายเดือน  
ในอัตราค ่ าบริ การตามสัญญา 
ค่าบรกิารและจดัการ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

 1.1.36 ให้บริการงานด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน  
  ภาษ ีเทคโนโลยีสารสนเทศ บรหิารทรพัยากร 
  บุคคล

บจ.สมาร์ท 
อินฟราเนท

1.20 - - บจ.สมาร์ท อนิฟราเนท มคีวามต้องการ 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท เ ป ็ น ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ ห ้  
ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่ม ี
ความสามารถในงานท่ีให้บริการ  
โดยคิดค่าบริการ ในอตัราค่าบรกิาร
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

 1.1.37 ใ ห ้ บ ริ ก า ร ด ้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
  โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท  
  ไปด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

บจ. อาร์ อ ีเอน็ 
โคราช 

เอนเนอร์ย่ี

0.46 - - เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ ษั ท มี บุ ค ล า ก ร ท่ี ม ี
ความช�านาญและความพร้อมดังกล่าว  
โดยคิดค ่าบริการเป ็นรายเดือน  
ในอตัราค่าบรกิารตามสญัญาค่าบรกิาร 
และจัดการ และค่าใช ้จ ่ายอื่นๆ  
ตามที่เกิดขึ้นจริง

1.2 รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน   

 1.2.1 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
  ในรูปของต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

บจ.ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี

- - 29.53 เพ่ือให้ บจ.ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีใช้ส�าหรบั 
หมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิด 
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.10-4.50 ต่อปี

  1.2.2 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราชบุรีพลังงาน
  ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้  
  ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63 ดังนี้ 
                                                             ล้านบาท
            1 ม.ค. 63 ต้นงวด                    14
                             ช�าระคืน (14)    
            31 ธ.ค. 63 เงินกู้คงเหลือ - 
  

บจ.ราชบุรี
พลังงาน

0.16 4.03 7.54 เ พ่ือ เข ้ าซื้ อหุ ้ น  บจ . โซลาร ์ต ้ า ,   
บจ.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3, 4, 7), 
บจ.สงขลาไบโอ แมส และ บจ.สงขลา  
ไบโอฟูเอล โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 4.00-4.50 ต่อปี

 1.2.3 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส 
  ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) 
  โดยมียอดเงินกู ้  ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63  
  จ�านวน 32.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

บจ.ราช-ลาว 
เซอร์วิส

36.21 35.80 39.50 เพ่ือใช้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
EDL Gen ในตลาดหลกัทรพัย์ สปป.ลาว  
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 
ต่อปี

  1.2.4 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส 
  ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) 
  โดยมียอดเงินกู ้  ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63  
  จ�านวน 160.20  ล้านบาท

บจ.ราช-ลาว 
เซอร์วิส

7.23 2.47 - เพ่ือช�าระคืนเงินกู ้เดิม และลงทุน 
ในโครงการต่างๆ โดยคดิอตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 4.50 ต่อปี
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 1.2.5  บรษิทัให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช โคเจนเนอเรชัน่  
  ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) 
  โดยมียอดเงินกู้ ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63 ดังน้ี 
                                                   ล้านบาท
            1 ม.ค. 63     ต้นงวด 132.35
                             กู้เพ่ิม 3.78  
            31 ธ.ค. 63   เงินกู้คงเหลือ 136.13 

บจ.ราช โคเจน
เนอเรชั่น

6.07 1.51 - เพ่ือใช้ช�าระหนี้เงินกู ้ระยะสั้นเดิม  
โดยคิดอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 ต่อปี

 1.2.6 บรษิทัให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช โคเจนเนอเรชัน่  
  ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้  
  ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63 จ�านวน 60 ล้านบาท

บจ.ราช โคเจน
เนอเรชั่น

0.53 0.01 - เพ่ือใช้ส�าหรบัหมนุเวยีนภายในกิจการ  
โดยคดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.09 ต่อปี

 1.2.7  บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน- 
  เซน�้าน้อย ในรูปของ Shareholders’ Loan  
  Agreement โดยมียอดเงินกู้ ณ วันท่ี 31  
  ธ.ค. 63 จ�านวน 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บจ.ไฟฟ้า 
เซเปียน-
เซน�้าน้อย

1.89 1.84 2.60 เพ่ือสนับสนุน Lao Holding State 
Enterprise ในการรบัประกนัส่วนของ 
ผู ้ ถือหุ ้นของ LHSE โดยกู ้ เ งิน  
จากผู ้ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น  
4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีก�าหนด
ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 
27 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3M  
LIBOR บวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

 1.2.8 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ไฟฟ้า เซเปียน- 
  เซน�้าน้อย ในรูปของ Shareholders’ Loan  
  Agreement โดยมียอดเงินกู้ ณ วันท่ี 31  
  ธ.ค. 63 จ�านวน 16.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บจ.ไฟฟ้า 
เซเปียน-  
เซน�้าน้อย

23.81 6.58 - เพ่ือเป็นเงินทุนของโครงการ โดย 
กู้เงนิจากผูถื้อหุน้เป็นจ�านวนรวมท้ังสิน้  
51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีก�าหนด
ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อมี  
Excess Cash โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 
3M LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

 1.2.9 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บจ.หินกองเพาเวอร์ 
  ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement) 
  โดยมียอดเงินกู้ ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63 ดังน้ี 
     ล้านบาท
            1 ม.ค. 63     ต้นงวด                   20
                             กู้เพ่ิม                       5
                             ช�าระคืน  (25)
        31 ธ.ค. 63   เงินกู้คงเหลือ             -   

บจ.หินกอง
เพาเวอร์

0.36 0.31 - เพ่ือใช้ส�าหรบัหมนุเวยีน ภายในกิจการ  
โดยคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 ต่อปี

1.3 ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย/กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน   

    1.3.1 บรษิทัได้กู้ยืมเงนิจาก บจ.ผลติไฟฟ้าราชบุรี  
  ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมียอดเงินกู้  
  ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 จ�านวน 3,465 ล้านบาท

บจ.ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี

9.87 - - เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการ และช�าระคืนเงินกู้ระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงนิ โดยคดิอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.10 ต่อปี
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2.  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด

ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัท

ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่� (ล้�นบ�ท)
คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

2563 2562 2561

2.1 รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าราชบุรี
       รายละเอียด ปี 2563
  -  รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
   จ�านวน 26,301.33 ล้านบาท 
  - รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
   จ�านวน 2,415.68 ล้านบาท 

กฟผ. 28,717.01 33,061.12 32,703.51 โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ท�าสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี  
(สัญญาลงนาม วันที่ 9 ต.ค. 43)  
จะต้องส่งไฟฟ้าท่ีผลติได้จากโรงไฟฟ้า 
ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได ้
จาก กฟผ. ตามเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

 2.1.2  สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า : โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
                 รายละเอียด ปี 2563
  - รายได้ค่าขายไฟฟ้า 
   จ�านวน 538.47 ล้านบาท 
  -  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
   จ�านวน 137.53 ล้านบาท 

กฟผ. 676.00 1,763.87 4,583.90 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ได้ท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา  
20 ปี (สญัญาลงนาม วันที ่22 พ.ค. 40) 
จะต้องส่งไฟฟ้าท่ีผลติได้จากโรงไฟฟ้า 
ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได ้
จาก กฟผ. ตามเงื่อนไข ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement) ซึง่เป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.2 ค่าใช้จ ่ายจากสัญญาซื้อไฟฟ้าส�ารอง และ 
 ไฟฟ้าระบบจัดส่งน�้า  

กฟผ. 142.84 160.02 171.84 เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  
มคีวามจ�าเป็นต้องซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ. 
เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า 
และระบบจัดส ่ งน�้ า โดยมีอัตรา 
ค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ขอซื้อไฟฟ้า
จาก กฟผ. รายอื่น

2.3 ค่าใช้จ ่ายจากสัญญาปฏิบัติการเดินเคร่ือง 
 และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
 บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ้าง กฟผ. เดินเครื่อง 
 และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ ้าราชบุรี  รวมถึงการ 
 ซ่อมบ�ารุงรักษาหลัก และการบ�ารุงรักษาทั่วไป
     รายละเอียด ปี 2563
        -  ค่าบริการรายเดือน 
   จ�านวน 1,083.67 ล้านบาท 
        -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   จ�านวน 112.94  ล้านบาท

กฟผ. 1,196.61 1,249.13 1,184.01 เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและ
บ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า โดยคดิค่าบรกิาร
และมีปรับเพ่ิมค่าบริการตามอัตรา
ค่าดัชนีราคาผู ้บริโภคประเทศไทย 
รายปี ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.4 ค่าใช้จ่ายจากสัญญาจ้าง กฟผ.            

 2.4.1 บจ.ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ้าง กฟผ. เพ่ือให้บรกิาร 
  ดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งโรงไฟฟ้า 
  ราชบุรี 

  กฟผ. 1.33 1.31 1.26 เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บคุลากรท่ีท�างานในด้านน้ีประกอบกับ  
กฟผ. มีบุคลากรท่ีมีความช�านาญ
เป็นพิเศษ โดยคิดอัตราค่าบริการ
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

 2.4.2  บจ.ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ้าง กฟผ. เป็นผูป้ระสาน  
  การจัดหาเชื้อเพลิง และการจัดส่งเชื้อเพลิง  
  (น�้ามันเตา)

กฟผ. 2.17 2.16 2.14 เน่ืองจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่
ของ ปตท. ท�าให้มอี�านาจต่อรองราคา
และปริมาณ รวมท้ังความรวดเร็ว 
ในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิด
ค่าบริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
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2.5 รายได้จากสัญญาให้บริการจัดการ

 2.5.1 บจ.ผลติไฟฟ้าราชบุร ีให้ บจ.ราชบุรเีพาเวอร์  
  เช่าท่ีดิน จ�านวน 143 ไร่ ส�าหรับก่อสร้าง 
  โรงไฟฟ้า และจ�านวน 2 ไร่ เพ่ือก่อสร้าง
  สถานีรับก๊าซธรรมชาติ

บจ.ราชบุรี     
เพาเวอร์

12.07 12.07 12.07 เนื่องจากพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้าราชบุร ี
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม ในการด�าเนนิ 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย บจ.ผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรี  คิดค ่าเช ่า และปรับเพ่ิม 
ตามอัตราค ่าดัชนีราคาผู ้บริ โภค 
ประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ

 2.5.2 บจ.ผลติไฟฟ้าราชบุร ีให้บรกิารแก่ บจ.ราชบุรี  
  เพาเวอร์ เพ่ือใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก 
  ของโรงไฟฟ้า 
     รายละเอียด ปี 2563
             -  ค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
   จ�านวน 3.42 ล้านบาท
             -  ค่าเช่าถังน�้ามันดีเซล 
   จ�านวน 2.49 ล้านบาท
             -  ค่าบริการสาธารณูปโภค 
   จ�านวน 16.77 ล้านบาท

บจ.ราชบุรี 
เพาเวอร์

22.68 29.94 34.25 เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและระบบ 
สาธารณูปโภคที่ เหมาะสมในการ 
ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า โ ด ย ม ี
ค่าบริการ ดังนี้
- ค่าบริการสิ่งแวดล้อม
- ค่าเช ่าถังน�้ามันดีเซล ปรับเพ่ิม 
 ตามอัตราค่าดัชนีราคา
 ผู ้บริโภคประเทศไทยทุก 5 ป ี  
 ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
- ค่าบริการสาธารณูปโภค เรียกเก็บ
 ตามอัตราที่ตกลงตามสัญญา 
 ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

 2.5.3 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีให้บริการงานด้าน 
  บริหารจัดการแก่ บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น  
  โดยส่งผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติงาน
  ที่ บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น     

บจ.ราช 
โคเจนเนอเรชัน่

2.71 0.84 - เนือ่งจากบรษิทัดงักล่าว ไม่มบีคุลากร
ท�างานในด้านนี้ ประกอบกับบริษัท 
มีบุคลากรท่ีมีความช�านาญและ 
ความพร้อมดงักล่าว  โดยคดิค่าบรกิาร
เป็นรายเดือน ในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

3.  บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัท

ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่� (ล้�นบ�ท)
คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

2563 2562 2561

3.1 รายได้จากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า 
 รายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น

กฟผ. 1,826.46 448.71 - โ ร ง ไฟฟ ้ าผู ้ ผลิ ต ไฟฟ ้ า ราย เล็ ก 
ราชโคเจนเนอเรชั่น ได้ท�าสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสัญญา  
25 ปี (สัญญาลงนาม วันท่ี 3 ธ.ค. 52)  
จะต้องส่งไฟฟ้าท่ีผลติได้จากโรงไฟฟ้า 
ให้แก่ กฟผ. และจะได้รับรายได้จาก  
กฟผ. ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)  
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ
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4.  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำากัด

ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัท

ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่� (ล้�นบ�ท)
คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

2563 2562 2561

4.1 บจ.อาร์เอช อนิเตอร์เนชัน่แนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชัน่  
 ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ.ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น  
 มียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จ�านวน 232.50  
 ล้านหรียญออสเตรเลีย

บจ.ราช-
ออสเตรเลีย 
คอร์ปอเรชั่น

211.59 279.32 353.54 เ พ่ื อ ช� า ร ะ เ งิ น กู ้ เ ดิ ม ข อ ง  R A C  
และปรับโครงสร้างเงินกู้ของบริษัท 
โดยคดิอตัราดอกเบีย้ BBSY บวกอตัรา 
ร้อยละคงที่ต่อปี

5.  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด

ร�ยก�รระหว่�งกัน
บริษัท

ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่� (ล้�นบ�ท)
คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

2563 2562 2561

5.1 รายได ้จากการให ้บริการด ้านงานเดินเครื่อง 
 และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา 
 ใน สปป.ลาว 

กฟผ. 55.93 53.19 50.90 เนือ่งจาก กฟผ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคล
สัญชาติลาว ซึ่ งมีความคุ ้น เคย
และสะดวกคล่องตัวในการติดต่อ 
ประสานงานใน สปป.ลาว เป็นอย่างดี  
จงึจ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ให้บรกิาร 
ด้านงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

5.2 รายได ้จากการให ้บริการด ้านงานเดินเครื่อง 
 และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า น�้าเงี้ยบ 1  
 ใน สปป.ลาว

กฟผ. 4.10 - - เนือ่งจาก กฟผ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคล
สัญชาติลาว ซึ่ งมีความคุ ้น เคย
และสะดวกคล่องตัวในการติดต่อ 
ประสานงานใน สปป.ลาว เป็นอย่างดี  
จงึจ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ให้บรกิาร 
ด้านงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า น�้าเงี้ยบ 1

5.3 รายได ้จากการให ้บริการด ้านงานเดินเครื่อง 
 และบ�ารุงรักษา บัญชี จัดซื้อ และงานด้านบุคคล

Asia Water 
Company 
Limited

1.06 0.25 - Asia Water Company Limited 
มี ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ ห ้ บ ริ ษั ท 
เป็นผู ้ด�าเนินการให้ ประกอบกับ 
บริษัทมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ในงานท่ีให้บริการ โดยคิดค่าบริการ 
เป ็นรายเดือนในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ  
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง

5.4 รายได ้จากการให ้บริการด ้านงานเดินเครื่อง 
 และบ�ารุ ง รั กษาโครงการน�้ าประปาแสนดิน 
 ใน สปป.ลาว

Asia Water 
Company 
Limited

1.99 0.52 - Asia Water Company Limited 
มี ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ ห ้ บ ริ ษั ท 
เป็นผู ้ด�าเนินการให้ ประกอบกับ 
บริษัทมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ในงานท่ีให้บริการ โดยคิดค่าบริการ 
เป ็นรายเดือนในอัตราค่าบริการ 
ตามสัญญาค่าบริการและจัดการ  
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง
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กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน		มีลักษณะควำมสัมพันธ์	ดังนี้

1.  บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
 1.1 บริษัท กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บรษิทัเป็นผูถ้อืหุ้นบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากัด  
   ร้อยละ 99.99
  - ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
 1.2 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด  
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด
 1.3 บริษัท กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด
 1.4 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์  จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราชบรุ ีอลัลายแอนซ์  จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.99    
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์  จ�ากัด
 1.5 บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัทเป็นผู ้ ถือหุ ้นบริษัท อาร์เอช อินเตอร ์
   เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  -  ผู้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการบริษัท  
   อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 1.6 บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  
  (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัทเป็นผู ้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร ์
   เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  -  บรษิทั อาร์เอช อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด  
   ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท  
   อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล (มอริ เชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 100.00

  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
   ร้อยละ 100.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 1.7 บริษัท กับ บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
   ของบรษิทั เป็นผูถื้อหุน้บรษิทั อาร์อ ีโซลาร์ 1 จ�ากัด  
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จ�ากัด     
 1.8 บริษัท กับ บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
   ของบรษิทั เป็นผูถื้อหุน้ บรษิทั ซเีอน็ไบโอแมส จ�ากัด  
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จ�ากัด
 1.9   บริษัท กับ บริษัท แอลพีไบโอแมส จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
   ของบรษิทั เป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั แอลพีไบโอแมส จ�ากัด  
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท แอลพีไบโอแมส จ�ากัด
 1.10 บริษัท กับ บริษัท พีบีไบโอแมส จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
   ของบรษิทั เป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั พีบไีบโอแมส จ�ากัด  
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท พีบีไบโอแมส จ�ากัด
 1.11 บริษัท กับ บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุน้บรษิทั ราช โอแอนด์เอม็ จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด
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 1.12 บริษัท กับ บริษัท ราช ไชน่า พาวเวอร์ จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทเป็นผู ้ถือหุ ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์ 
   เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  -  บรษิทั อาร์เอช อนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 
   ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท  
   อาร ์ เอช อินเตอร ์ เนชั่นแนล (มอริ เชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 100.00
  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
   ร้อยละ 100.00
  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น บรษิทั ราช ไชน่า  
   พาวเวอร์ จ�ากัด ร้อยละ 100.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท ราช ไชน่า พาวเวอร์ จ�ากัด
 1.13 บริษัท กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล  
  (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัทเป็นผู ้ถือหุ ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์ 
   เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  -  บรษิทั อาร์เอช อนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 
   ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
        บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 100.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 1.14 บริษัท กับ บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด  
   ร้อยละ 99.97
    -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  
 1.15 บริษัท กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็น 
   บริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี 
   เพาเวอร์ จ�ากัด ร้อยละ 25.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
 1.16 บรษิทั กบั บรษิทั ชบูรุาชบรุ ีอเีลคทรคิเซอร์วิส จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย

  -  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค 
   เซอร์วิส จ�ากัด ร้อยละ 50.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ากัด
 1.17 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด  
   ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
   บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด ร้อยละ 75.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด
 1.18 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม                                   
   เป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั ไฟฟ้า หงสา จ�ากดั ร้อยละ 40.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด
 1.19 บริษัท กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อย           
      ของบริษัทเป ็นผู ้ ถือหุ ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า  
   นวนคร จ�ากัด ร้อยละ 40.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด
 1.20 บรษิทั กับ บรษิทั โซลาร์ต้า จ�ากัด มคีวามสมัพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
   ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด  
   ร้อยละ 49.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด
 1.21 บริษัท กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทัเป็นผู้ถือหุ้น บรษิทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�า้น้อย จ�ากัด  
   ร้อยละ 25.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด
 1.22 บริษัท กับ บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
      ของบรษิทัเป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด  
   ร้อยละ 40.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด
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 1.23 บริษัท กับ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อย  
   ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เบิกไพรโคเจน  
   เนอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 35.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
 1.24 บริษัท กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากดั 
   ร้อยละ 20.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ากัด
 1.25 บริษัท กับ บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด  
   ร้อยละ 20.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ากัด
 1.26 บริษัท กับ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุน้บรษิทั หนิกองเพาเวอร์โฮลดิง้ จ�ากัด  
   ร้อยละ 51.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด
      1.27 บริษัท กับ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็น 
   การร ่วมค ้าของบริษัทเป ็นผู ้ ถือหุ ้น บริษัท  
   หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด
     1.28 บริษัท กับ PT Medco Ratch Power Riau 
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทเป็นผู ้ถือหุ ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์ 
   เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรชั่น  
   จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
        บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 100.00

  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
   ร้อยละ 100.00
  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั เป็นผูถื้อหุน้ PT Medco Ratch  
   Power Riau ร้อยละ 49.00 
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   PT Medco Ratch Power Riau
 1.29 บรษิทั กับ บรษิทั เนก็ส์ซฟิ ราช เอน็เนอร์จ ีระยอง จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  - บริษัทเป็นผู ้ถือหุ ้น บริษัท อาร์เอช อินเตอร์ 
   เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 99.99
  - บรษิทั อาร์เอช อนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั  
   ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
        บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด ร้อยละ 100.00
  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)  
   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เอช  
   อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
   ร้อยละ 100.00
  -  บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
   คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น NEXIF RATCH  
   ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. ร้อยละ 49.00 
  -  NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE  
   PTE. LTD. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เน็กส์ซิฟ ราช  
   เอ็นเนอร์จี ระยอง จ�ากัด ร้อยละ 100.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จ�ากัด
 1.30 บริษัท กับ บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด  
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุน้บรษิทั สมาร์ท อนิฟราเนท จ�ากัด 
   ร้อยละ 51.00
    -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ�ากัด  
 1.31 บรษิทั กับ บรษิทั อาร์ อ ีเอน็ โคราช เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช  
   เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด ร้อยละ 40.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด  
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2.  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด
 2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด กับ กฟผ. 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากดั 
   ร้อยละ 99.99
  -  ผู ้บริหารของ กฟผ. บางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
 2.2  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด กับ บริษัท ราชบุร ี
  เพาเวอร์ จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้น บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากดั  
   ร้อยละ 99.99
  -  บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ากัด ซึ่งเป็น 
   บริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี 
   เพาเวอร์ จ�ากัด ร้อยละ 25.00
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
 2.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด กับ บริษัท ราช  
  โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย
  - บรษิทั เป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ�ากดั 
   ร้อยละ 99.99
  - บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.97
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

3.  บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
 3.1 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด กับ กฟผ.  
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.97
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ  
   บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด

4.  บรษิทั อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชัน่ จำากดั
 4.1 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด กับบริษัท ราช-ออสเตรเลีย  
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย

  - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)  
   คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด เป็นผูถื้อหุน้ บรษิทั ราช-ออสเตรเลยี  
   คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร้อยละ 100.00 
  -  ผู ้บริหารของบริษัทบางท่าน เป็นกรรมการ 
   บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

5.  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำากัด
 5.1 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส  จ�ากัด กับ กฟผ. 
  มีความสัมพันธ์โดย
  -  กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 45.00
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.99
 5.2 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส  จ�ากัด กับ บริษัท เอเชีย  
  วอเตอร์ จ�ากัด มีความสัมพันธ์โดย
  -  บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น 
   Asia Water Company Limited ร้อยละ 40.00
  -  บรษิทัเป็นผูถื้อหุ้นบรษิทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ากัด 
   ร้อยละ 99.99
   
มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าว
ในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและท�าการวิเคราะห์ว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ 
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติ บริษัทอาจมีการ 
ว่าจ้างผู ้เชี่ยวชาญอิสระเพ่ือให้ความเห็นเพ่ิมเติม จากน้ัน 
จงึน�าเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนมุตั ิและฝ่ายบรหิาร 
จะมีการจัดท�ารายการสรุปการเข้าท�ารายการระหว่างกัน 
ดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัท 
ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู ้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัท 
จะเป ิดเผยรายการระหว่างกันไว ้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
ของบริษัท (แบบ 56-1)
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ปี 2563 

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee) บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  บริษัท ราช-ลาว  
เซอร์วิส จ�ากัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ากัด บริษัท อาร์อี โซล่าร์ 1 จ�ากัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ได้บันทึก 
ค่าสอบบญัชใีห้แก่ส�านักงานสอบบญัช ีในรอบบญัชทีีผ่่านมาเป็นจ�านวนเงนิรวม 3,360,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket 
จ�านวน 135,000 บาท และค่าบรกิารตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน จ�านวน 70,000 บาท) ประกอบด้วย  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจ�านวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จ�านวน 45,000 บาท) และค่าสอบบัญชี 
ของบริษัทย่อยที่แต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง จ�านวน 1,860,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จ�านวน 90,000 บาท  
และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 70,000 บาท)

 นอกจากน้ี บริษัทได้มีการจ้างกิจการท่ีเก่ียวข้องกับส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด เป็นท่ีปรึกษาในปี 2563  
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปี เป็นจ�านวน 3,560,978 บาท ท้ังน้ี การจ้าง
กิจการ ที่เก่ียวข้องกับส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่น  นอกเหนือจากงานสอบบัญชีนั้น ไม่ก่อให้เกิด 
การขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง ซึ่งจะไม่ท�าให้ผู ้สอบบัญชี 
ขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

 ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ได้ก�าหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดท�างบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดในรอบป ี
ที่ผ่านมาท่ีเป็นจริง สมเหตุผลและโปร่งใส เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ  
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยความเห็นของผู้สอบบัญช ี
ได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกัน
 
 ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจ 
ได้อย่างมีเหตุผลว่า รายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 
 จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวม 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม  
การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และการติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท  
มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวม อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลได้ว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)
ประธานกรรมการ 

(นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ค านยิาม 

บรษิทัฯ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
COD วันเริ่มด าเนินการเชงิพาณิชย ์
EBITDA ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงินได้ คา่เสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
FX อัตราแลกเปลี่ยน 
IPP โรงไฟฟา้ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ ่
PPA สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
SPP โรงไฟฟา้ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

ชือ่โครงการ/ชือ่บรษิทั 
ABEIF กองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund 
BPC บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 
EBM บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 10 
HKH บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ ากดั ซึ่งเป็นการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นรอ้ยละ 51 
HKP บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ ากัด ซึง่เปน็การร่วมค้าทางอ้อมที ่HKH ถือหุ้นทั้งจ านวน 
HPC บริษัท ไฟฟา้หงสา จ ากัด ซึง่เป็นการร่วมค้าทางออ้มที่บริษัทฯ ถอืหุ้นร้อยละ 40 
NBM บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 
NNEG บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากัด ซึง่เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่บริษัทฯ ถอืหุ้นร้อยละ 40 
NRER บริษัท เน็กส์ชฟิ ราช เอ็นเนอรจ์ี ระยอง จ ากัด ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อมที ่NERS ถือหุ้นทั้งจ านวน 
NRES NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE LTD ซึง่เป็นการร่วมค้าทางออ้มที่บริษัทฯ ถอืหุ้นร้อยละ 49 
RAC บริษัท ราช-ออสเตรเลียคอร์ปอเรชั่น จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ านวน 
RCO บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถอืหุ้นร้อยละ 99.97 
RG บริษัท ผลติไฟฟา้ราชบุรี จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ านวน 
RHIS บริษัท อาร์เอช อินเตอรเ์นชั่นแนล (สงิคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มที่บริษัทฯ ถอืหุ้น ทั้งจ านวน 
RIAU PT Medco Ratch Power RIAU ซึ่งเป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 
RL บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ านวน 

  
  
 
 
  
  
  

คำาอธิบายรายการ และการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม(ลด) % 

รายได้รวม * 16,155.92   15,668.94   486.98        3.1        
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม * 10,173.66   9,573.18     600.48        6.3        
EBITDA 9,664.80     9,996.24     (331.44)      (3.3)       
ก าไร (ขาดทุน) จาก FX 304.45        (132.48)      436.93        329.8     
ก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6,286.68     5,963.28     323.40        5.4        
ก าไรฯ ก่อนผลกระทบจาก FX 5,982.23     6,095.76     (113.53)      (1.9)       
*  ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง  

  

 ในปี 2563 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 6,286.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 323.40  
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ รับรู้ก าไร
จาก FX ในระหว่างปี ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจาก FX ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับ   
ปี 2563 มีก าไรจ านวน 5,982.23 ล้านบาท
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1. เหตกุารณส์ าคญัใน ป ี2563 

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี 

 วันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของ HKH จ านวน 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10 บาท เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ คิดเป็นเงินจ านวน 1.96 ล้านบาท ใ ห้แก่บริษัท 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 HKH ถือหุ้นทั้งจ านวนใน HKP ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อเตรียมการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง โดย
เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ขนาดก าลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ 
(เครื่องละ 700 เมกะวัตต์) ในต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี HKP ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 
ระยะเวลา 25 ปี มีก าหนด COD ในปี 2567 และ 2568 ตามล าดับ  

 วันที่ 29 กันยายน 2563 HKP ได้ลงนามสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (สัญญา 
EPC) และสัญญาบริการซ่อมบ ารุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว (สัญญา LTSA) โดยโครงการดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้ว 

1.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ 

 วันที่ 8 มกราคม 2563 บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding: “MOU”) “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นโครงการศึกษา
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการด้านการผลิต การค้า พลังงาน และโทรคมนาคมใน
ยุคดิจิทัล โดยเล็ง เห็นศักยภาพด้านกายภาพ ท า เลที่ตั้ ง  และความพร้อมด้านระบบสาธารณู ปโภคของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเหมาะสมที่จะ
ศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน  

 ทั้งนี้ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวนี้ จะน าไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการผลิต การค้า และการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการและรองรับการขยายตัวของประชากรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตอนเหนือต่อไป  

รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป 327



ค าอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 หนา้ 4 

1.3 การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

 วันที่ 9 มีนาคม 2563 RAC ได้ลงนาม PPA กับ Infigen Energy ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ออสเตรเลีย และเป็นบริษัทชั้นน าในการร่วมเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานของเครือรัฐออสเตรเลียเข้าสู่พลังงานทดแทน 
เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Infigen Energy ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Collector (ขนาดก าลังการผลิต 226.8 เมกะวัตต์) โดยจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาเมื่อโครงการเริ่ม
ผลิตไฟฟ้าครั้งแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563 และสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2573 

 วันที่ 24 มีนาคม 2563 RAC ได้บรรลุข้อตกลง PPA ระยะยาวกับ ALDI Foods Pty Ltd ซึ่งเป็นผู้ค้า
ปลีกรายใหญ่ ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดย ALDI Foods Pty Ltd จะรับซื้อไฟฟ้าร้อยละ 19.40 ของพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ เป็นระยะเวลา 10 ปี  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จและสามารถ COD ได้เต็มก าลังการผลิตประมาณต้นปี 2564 ทั้งนี้ 
ไฟฟ้าส่วนที่เหลือทั้งหมดอีกร้อยละ 20.60 จะจ าหน่ายให้กับตลาดกลางรับซื้อไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลีย 

1.4 การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าลงทุนโครงการ SPP จังหวัดระยอง 

 วันที่ 12 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ NER Singapore 
Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก  Nexif Energy Thailand B.V.        
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อพัฒนาโครงการ SPP เน็กชิฟ เอ็นเนอร์จ้ี จังหวัดระยอง โดยโครงการดังกล่าวเป็น SPP ประเภท
สัญญา Firm ระบบ Cogeneration ขนาดก าลังการผลิต 92 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ด าเนินการโดย
บริษัท เน็กส์ชิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จ ากัด (บริษัทย่อยที่ NER Singapore Pte Ltd ถือหุ้นทั้งจ านวน) ซึ่งตั้งอยู่ในสวน
อุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดัสเทรียล พาร์ค อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง PPA มีระยะเวลา 25 ปี กับ กฟผ. คาด
ว่าจะ COD ได้ประมาณเดือนเมษายน 2565 

 วันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท เน็กซิฟ เอ็นเนอร์จ้ี ระยอง จ ากัด ได้ประสบความส าเร็จในการเบิกเงินกู้ 
งวดแรกจากสถาบันการเงินต่างๆ ตามสัญญาทางการเงินแล้ว 

 วันที่ 27 เมษายน 2563 NER Singapore Pte Ltd ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น NEXIF 
RATCH ENERGY SINGAPORE PTE LTD (NRES) และวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัท เน็กส์ชิฟ เอ็นเนอร์จี 
ระยอง จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เน็กส์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จ ากัด (NRER) 

1.5 โครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (R E N) 

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40, 35 และ 25 ตามล าดับ เพื่อร่วม
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา  
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 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าประเภท Independent Power Supply ระบบ Cogeneration ขนาด
ก าลังการผลิตประมาณ 40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า
โครงการประมาณ 2,176 ล้านบาท โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้าที่ผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม มีก าหนด COD 
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 

 วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท อาร์ อี 
เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท และช าระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

1.6 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong 

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 RHIS ได้ด าเนินการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh 
Phong สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมติดตั้งบนบก (On Shore Wind Farm) ขนาดก าลังการผลิต 29.70 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ในจังหวัด Ben Tre 
ทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการมี PPA ระยะยาว 20 ปีกับการไฟฟ้าเวียดนาม มีเงินลงทุน
โครงการท้ังหมดประมาณ 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินงานก่อสร้าง 
โดยมีแผน COD   ในเดือนกันยายน 2564 

1.7 โครงการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาดก าลังการผลิต 720 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัด
ราชบุรี ด าเนินการโดย RG ได้สิ้นสุด PPA กับ กฟผ. และยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 

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

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 RHIS ได้ลงนามในสัญญาหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock 
Company (“Geleximco”) โดย RHIS กับ Geleximco ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียน
ของกองทุน ABEIF ซึ่งเป็นกองทุนเวียดนามที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ABEIF ได้ลงทุนครั้งแรกในภาคการผลิตไฟฟ้าโดยเข้าถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน
ร้อยละ 45 ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ COD แล้วที่ใหญ่ที่สุดใน
ปัจจุบันภายใต้กรอบสัญญาแบบ Build-Own-Operate (“BOO”) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีก าลังการผลิตรวม 620 เมกะวัตต์ มี PPA ระยะยาว 25 ปี กับการไฟฟ้าเวียดนาม 
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1.9 โครงการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน ้าของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (“RCO”) 

 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 RCO ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ให้ขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 
เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตไอน ้าประมาณ 5.46 ตันต่อชั่งโมง เพื่อจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีก าหนดเริ่มงานก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 และคาดว่าจะเริ่ม COD ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 

1.10 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ 1 

 วันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนกวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“EGATi”) และ       
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (“EGCO”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30, 40 และ 30 ตามล าดับ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 เป็นโครงการที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ขนาดก าลังการผลิต
ติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (จ านวน 2 หน่วยๆ ละ 660 เมกะวัตต์) ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ ตอนกลางของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) 
ภายใต้ PPA ระยะยาว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-field) และการเจรจาสัญญาหลักของโครงการ 
โดยมีก าหนด COD ในปี 2568 

1.11 โครงการผลิตและจ าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งใน สปป.ลาว 

 วันที่ 21 กันยายน 2563 RL ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด (“BGE”) ประเทศไทย และ 
SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (“SPD”) สปป.ลาว ได้จดทะเบียนจัดตั้ ง
บริษัท SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD. ในสัดส่วนร้อยละ 25, 65 และ 10 ตามล าดับ เพื่อพัฒนาโครงการ
ผลิตและจ าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”) ขนาดก าลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี ใน   
สปป. ลาว โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญา และขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มการ
ก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 และเริ่มส่ง Wood Pellet ขายตามสัญญาได้ภายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

1.12 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการชีวมวลอัดเม็ด ใน สปป.
ลาว 

 วั น ที่  2 6  ตุ ล าค ม  2563  RL ได้ ล งน ามบั น ทึ ก ข้อ ต ก ลงค วาม ร่ ว มมื อ  (Memorandum of 
Understanding : MOU) กับบริษัท สักสิด ที่ปรึกษาและการค้า จ ากัด และรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อส า รวจที่ดิน และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้อุตสาหกรรม ประเภทไม้กระถินณรงค์ และไม้โตเร็ว ส าหรับก่อสร้างโรงงานชีวมวล
อัดเม็ด เขตเมืองตะโอ้ย เมืองสะหม้วย แขวงสาละวัน ในสปป.ลาว โดยผลการส ารวจที่ดินและผลการศึกษา          
ความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการย่ืนขอสัมปทานโครงการปลูกไม้อุตสาหกรรม
ดังกล่าวต่อไป 
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1.13 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) 

 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 SPP นวนคร (ส่วนขยาย) ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 60 เมกะวัตต์ และ
ไอน ้าประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุนระหว่าง RG บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ใ น
สัดส่วนร้อยละ 40 30 และ 30 ตามล าดับ ได้เริ่ม COD และรับรู้รายได้ตาม PPA แล้ว ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด มีก าลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน ้ารวมประมาณ 40 ตันต่อ
ชั่วโมง 

1.14 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
1/2563 จ านวน 8,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ล้านบาท) หุ้นกู้
ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอ
ขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ ช าระคืนหนี้เดิม และ/หรือ
ช าระคืนเงินทุนในบางส่วนหรือทั้งหมดของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) ของ
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงโครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการระบบขนส่งที่สะอาด 
รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.32-2.94 ต่อ
ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2566 ถึงปี 2578 โดยจะช าระคืนเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัท 
ทริสเรทติ้ง จ ากัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ที่อันดับ AAA /Stable 

1.15 การลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre ใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 RHIS ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานลม Nexif 
Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับ Nexif Energy Pte. Ltd. ซ่ึงภายหลังการพัฒนาโครงการ และ
ได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีสัดส่วนการร่วมทุนอยู่ที่ร้อยละ 50:50 

 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใกล้ชายฝั่ง ขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 80 เมกะวัตต์ 
ตั้งอยู่ ในต าบล Thanh Hai อ าเภอ Thanh Phu จังหวัด Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและเจรจาสัญญาหลัก โดยมีก าหนด COD ในปี 2565 เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity-EVN) ภายใต้ PPA ระยะยาว 
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1.16 การถือหุ้นในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อหุ้น บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“BAFS”) จ านวน 98,983,125 หุ้น (หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 
ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของ BAFS จากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (“การบินไทย”) ในราคาเสนอ
ซื้อที่หุ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,712.14 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้
ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับการบินไทย และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้รับโอนหุ้นจ านวนดังกล่าว พร้อมทั้ง
ช าระค่าหุ้นให้กับการบินไทยครบถ้วนแล้ว  
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ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin 

ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(MW) 

214.2 

ที่ตั้งโครงการ เวสเทิร์นออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 70 
PPA 15 ปี กับ Alinta 
COD ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
ความคืบหน้า ร้อยละ 96 

 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector 

ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(MW) 

226.8 

ที่ตั้งโครงการ นิวเซาท์เวลส์, ออสเตรเลีย 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 
PPA PPA/ Merchant 
COD ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
ความคืบหน้า ร้อยละ 94.5 

 
โครงการโรงไฟฟ้า RIAU 

ประเภทเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(MW) 

296.23 

ที่ตั้งโครงการ ประเทศอินโดนีเซีย 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49 
PPA 20 ปี กับ PT PLN 
COD พฤษภาคม 2564 
ความคืบหน้า ร้อยละ 94.03 
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

ประเภท Monorail 
เส้นทาง ช่วงแคราย-มีนบุรี 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 10 
ระยะเวลาสัญญา 30 ปี 
COD ปี 2565 
ความคืบหน้า งาน Civil Work = ร้อยละ 70.32 

งานระบบราง = ร้อยละ 64.34 

 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 

ประเภท Monorail 
เส้นทาง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 10 
ระยะเวลาสัญญา 30 ปี 
COD ปี 2565 
ความคืบหน้า งาน Civil Work = ร้อยละ 73.26 

งานระบบราง = ร้อยละ 67.00 

 

 
โครงการโรงไฟฟ้า เน็กส์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (NRER) 

ประเภทโรงไฟฟ้า SPP สัญญา Firm ระบบ Cogeneration 
ประเภทเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ 
ก าลังการผลิตติดตั้ง 
(MW) 

92 

ที่ตั้งโครงการ จ.ระยอง 
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49 
PPA 25 ปี กับ กฟผ. 
COD เมษายน 2565 
ความคืบหน้า ร้อยละ 25.1 
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2. รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 
 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม(ลด) % 

รายได้รวม (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 16,155.92    15,668.94    486.98           3.1      
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 10,173.66    9,573.18      600.48           6.3      

5,982.26      6,095.76      (113.50)          (1.9)     
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.03)           -              (0.03)             -      
ก าไรก่อน FX - บริษัท/บริษัทย่อย 5,982.23      6,095.76      (113.53)         (1.9)     
ก าไร(ขาดทุน) จาก FX - บริษัท/บริษัทย่อย 304.45         (132.48)        436.93           329.8   
ก าไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6,286.68      5,963.28      323.40           5.4      

ค่าเช้ือเพลิง 23,366.07        27,551.13        
 

 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมมีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 6,286.68 ล้านบาท (คิดเป็น  
ก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.34 บาท) ปรากฏว่าก าไรเพิ่มขึ้นจ านวน 323.40 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการร่วมค้าและบริษัทร่วมต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น HPC NNEG BPC EBM และ NBM เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ รับรู้
ก าไรจาก FX ในระหว่างปีจากสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจาก FX ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรจ านวน 5,982.23 ล้านบาท 

 

รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป 335



ค าอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 หนา้ 12 

2.1 การวิเคราะห์รายได้ 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม(ลด) % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง)  8,286.47        7,889.98       396.49      5.0        
RG 3,473.73            4,350.63           (876.90)       (20.2)      
RAC 2,684.83            2,990.26           (305.43)       (10.2)      
RCO 2,065.88            495.38              1,570.50      317.0      
RL 62.03                 53.71                8.32            15.5        

รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,553.21        2,923.23       (370.02)    (12.7)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม/การร่วมค้า 4,600.34        3,968.38       631.96      15.9      

โครงการ IPP 3,288.76            2,904.25           384.51         13.2        
โครงการ SPP 426.26               338.65              87.61           25.9        
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้า 69.02                 66.75                2.27            3.4          
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 403.13               356.00              47.13           13.2        
โครงการอ่ืนๆ 413.17               302.73              110.44         36.5        

รายได้ค่าบริการการจัดการ 276.31           244.24          32.07        13.1      
รายได้ดอกเบ้ีย 159.41           205.52          (46.11)      (22.4)    
รายได้เงินปันผล 61.18             100.88          (39.70)      (39.4)    
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ - RCO -                269.92          (269.92)    (100.0)  
รายได้อ่ืนๆ 219.00           66.79            152.21      227.9    
รวมรายได้ 16,155.92      15,668.94     486.98     3.1       

ค่าเช้ือเพลิง 23,366.07          27,551.13         

 

 2.1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) 

 (1) รายได้ค่าขายไฟฟ้าของ RG ลดลง เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีอัตราค่าความพร้อมจ่ายปี 2563 
ต ่ากว่าปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน PPA 

 (2) รายได้ค่าขายไฟฟ้ าของ RAC ลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม     
Mount Emerald เดินเครื่องน้อยกว่าปีก่อน 

 (3) รับรู้รายได้ค่าขายไฟฟ้าของ RCO เพิ่มขึ้น จากการเข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
และโรงไฟฟ้าเดินเครื่องและขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่าปีก่อน 

 2.1.2 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
 โครงการ IPP 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน HPC เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก ดังนี้ 

(1) โรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายมากกว่าปีก่อน 
(2) รับรู้รายได้ค่าเคลมประกันจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี 2562  
(3) ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างเงินกู้และการช าระคืนเงินต้นในระหว่างปี 
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 โครงการ SPP 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน NNEG เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากโรงไฟฟ้าเดินเครื่องผลิต

กระแสไฟฟ้าได้มากกว่าปีก่อน 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน BPC เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากโรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องเชิง

พาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าปีก่อน 
 โครงการอื่นๆ 
 รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน EBM และ NBM  

2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม(ลด) % 

ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) 6,862.62      5,676.90      1,185.72   20.9         
RG 3,210.40          3,408.15          (197.75)        (5.8)            
RAC 1,795.69          1,795.58          0.11             0.0             
RCO 1,813.52          435.32             1,378.20      316.6          
RL 43.01               37.85               5.16             13.6            

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,601.09      1,595.99      5.10          0.3           
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ 130.24         (0.35)            130.59      n.a.
ต้นทุนการเงิน 1,551.35      1,430.57      120.78      8.4           
ภาษีเงินได้ 28.36           870.07         (841.71)     (96.7)       
รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 10,173.66     9,573.18      600.48      6.3           

ค่าเช้ือเพลิง 23,366.07        27,551.13        

  
 2.2.1 ต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) 

 (1) ต้นทุนขายของ RG ลดลง เนื่องจากในปี 2563 การซ่อมบ ารุงรักษาตามแผนน้อยกว่าปีก่อน  
 (2) รับรู้ต้นทุนขายของ RCO จากการเข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 2.2.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ 

  บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยง   
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินเยนและเหรียญออสเตรเลีย ที่จัดท าขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากเงินกู้ยืม 
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2.2.3 ภาษีเงินได้ 

  ภาษีเงินได้ลดลง สาเหตุหลักเนื่องจาก RG ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากการขายซากโรงไฟฟ้า
ไตรเอนเนอจี้ซึ่งหมดสัญญา PPA เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 

2.3 ผลกระทบจาก FX ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

 ปี 2563 บริษัทฯ รับรู้ก าไรจาก FX สาเหตุหลักเนื่องจากรายการเงินให้กู้ยืมแก่กิจการในกลุ่มบริษัทฯ ใน
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งเมื่อสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้
สินทรัพย์สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียมีมูลค่า เพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อปี 2562 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจาก FX สาเหตุหลัก
เนื่องจากสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้สินทรัพย์สกุลเงินเหรียญ
ออสเตรเลียมีมูลค่าลดลง 
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3. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

3.1 การวเิคราะหส์นิทรพัย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 112,132.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก       
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 (100,229.43 ล้านบาท) เป็นจ านวน 11,902.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.9              
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.63 ณ 31 ธ.ค.62 เพ่ิม(ลด) %

สินทรัพย์หมุนเวียน 18,484.69 20,479.77 (1,995.08) (9.7)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 93,647.56 79,749.66 13,897.90 17.4

รวมสินทรัพย์ 112,132.25 100,229.43 11,902.82 11.9

 

3.1.1 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจ านวน 9,684.65 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
ลงทุนเพ่ิมเติมจ านวน 5,995.68 ล้านบาท ประกอบกับรับรู้ส่วนแบ่งก าไรในระหว่างปี จ านวนทั้งสิ้น 4,600.34 ล้านบาท 
ขณะที่รับรู้รายได้เงินปันผลจ านวน 1,987.29 ล้านบาท 

3.1.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจ านวน 5,371.41 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากทรัพย์สินระหว่าง
ก่อสร้างของ RAC เพิ่มขึ้นจ านวน 205.72 ล้านเหรียญออสเตรเลีย จากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
Collector 

3.1.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นจ านวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

3.1.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ ลดลงจ านวน 3,270.21 ล้านบาท 
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3.2 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้น 112,132.25 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (100,229.43 ล้านบาท) เป็นจ านวน 11,902.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ล้านบาท)

ณ 31 ธ.ค.63 ณ 31 ธ.ค.62 เพ่ิม(ลด) %

หน้ีสิน 51,610.68 40,815.50 10,795.18 26.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น 60,521.57 59,413.93 1,107.64 1.9

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 112,132.25 100,229.43 11,902.82 11.9
 

3.2.1 หนี้สิน เพิ่มขึ้นจ านวน 10,795.18 ล้านบาท สาเหตุหลัก ดังนี้ 

 (1) วันที่  4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 8,000 ล้านบาท ตามที่ได้ช้ีแจงไว้ในข้อ 1.14 

 (2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มข้ึนจ านวน 1,889.86 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก 
RAC กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีจ านวน 33.15 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ประกอบกับสกุลเงิน
เหรียญออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

3.2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจ านวน 1,107.64 ล้านบาท สาเหตุหลัก ดังนี้ 

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

 (2) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2563 ท าให้ก าไรสะสมลดลงจ านวน 3,480 ล้านบาท 

 (3) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ านวน 1,675.77 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้น EDL-Generation Public Company ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ านวน 
665.54 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้าท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ านวน 
1,163.95 ล้านบาท 
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4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 
4,856.59 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (4,917.16 ล้านบาท) เป็นจ านวน 60.57 ล้านบาท สรุป
สาเหตุหลักได้ดังนี้ 

(ล้านบาท)

ปี 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,291.35

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,913.20)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,425.12

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 136.16
เงินสดลดลงสุทธิในระหว่างปี (60.57)

 
4.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 7,291.35 ล้านบาท สาเหตุเน่ืองจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี 2563 ท าให้เงินสดเพิ่มข้ึนจ านวน 4,856.08 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินด าเนินงานในระหว่างปีจ านวน 2,435.27 ล้านบาท 

4.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 10,913.20 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้ 

 4.2.1 RAC จ่ายเงินส าหรับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในประเทศ
ออสเตรเลียจ านวน 205.72 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 4.2.2 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้าและบริษัทร่วม จ านวน 5,995.68 ล้านบาท 

 4.2.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นจ านวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 4.2.4 บริษัทฯ รับเงินปันผลจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม เป็นจ านวนรวม 2,047.01 ล้านบาท 

4.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 3,425.12 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้ 

 4.3.1 วันที่  4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 8,000 ล้านบาท ตามที่ได้ช้ีแจงไว้ในข้อ 1.14 

 4.3.2 RAC กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปีจ านวน 33.15 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 4.3.3 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 3,480.05 ล้านบาท 

 4.3.4 บริษัทฯ จ่ายช าระดอกเบี้ยในระหว่างปีเป็นจ านวน 1,408.57 ล้านบาท 

 4.3.5 RHIS จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในระหว่างปีจ านวน 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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5. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ปี 2563 ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.69 2.70

ก าไรต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเช้ือเพลิง) (%) 37.03 38.90

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.98 10.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉล่ีย (%) 7.24 8.33

EBITDA * (ล้านบาท) 9,665             9,996             

EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ีย  (%) 9.10 9.92

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.69

ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นสุทธิและดอกเบ้ีย (DSCR) (เท่า) 4.53 1.90

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 41.74 40.97

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 56.33 52.29
*     ไม่รวมการเปล่ียนแปลงของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน       (ล้านบาท) 3,346.05          1,359.51          

อัตราส่วนทางการเงิน
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ประวัติกรรมการบริษัท

วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  1 พฤษภาคม 2561
วันที่ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ  19 ตุลาคม 2563
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  2 ปี 8 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  Master of Business Administration (Energy Management), University of Montreal (HEC-Montréal), แคนาดา
•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 15 ปี 2563 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรวุฒิบัตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล (Regulator) 
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2561 สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรวิทยาการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
•  หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
•  หลักสูตร Principle of Life Coaching สถาบันฝึกทักษะการโค้ช ไทยแลนด์ โค้ชชิ่ง อคาเดมี
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 1 ต.ค. - 3 ธ.ค. 2563 รองผู้ว่าการอาวุโส
• 2561 - 2563 รองผู้ว่าการธุรกิจเก่ียวเน่ือง กฟผ.
• 2560 - 2561 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ.
• 2559 - 2560 รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.
• 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ กฟผ.
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 4 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ว่าการ กฟผ.(1)

• 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด(4)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง : ไม่มี
• ทางอ้อม : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 
อายุ 57 ปี

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นายสมัคร เชาวภานันท ์ 
อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  11 เมษายน 2558

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  5 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา

•  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 28 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 4212 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 6 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 7 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 4 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10  สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 4 สถาบันวิทยาการการค้า 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นท่ี 2 ศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นท่ี 2 กรุงเทพมหานคร
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นายสมัคร เชาวภานันท ์ 
อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
• วิทยากร และอาจารย์ สภาทนายความและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษากรรมการอ�านวยการ ส�านักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
• กรรมการ ส�านักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทให้กับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ�ากัด
• นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2 สมัย)
• อาจารย์ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ที่ปรึกษากรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ให้กับบริษัท วิลล่า วัลเล่ จ�ากัด บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จ�ากัด 
 และกลุ่มบริษัท ทอสกานา วัลเล่ จ�ากัด
• ที่ปรึกษาประธานท่ีปรึกษา บริษัท เอไอเอ จ�ากัด ประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1 บริษัท)
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บูรพากอล์ฟ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน  

• ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสมัครและเพื่อน จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท อยุธยาแลนด์ 2016 จ�ากัด
• อาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
• ที่ปรึกษากฎหมาย ให้กับบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จ�ากัด บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ากัด                                                                                         
 บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จ�ากัด บริษัท สยามไวเนอรี่ จ�ากัด และบริษัท ทัสคานี วิลล์ จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง : ไม่มี
• ทางอ้อม : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  6 เมษายน 2560
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  3 ปี 8 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018)
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 223/2016)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลกัสตูรวทิยาการประกันภัยระดบัสงู ปี 2558 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั
•  หลักสูตรบริหารการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
•  หลักสูตร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: Essential Skills for Financial Analysis, 
 The Institute for Public-Private Partnerships
•  หลักสูตร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
•  หลักสูตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of Management
•  หลกัสตูร Privatizing Power in Emerging Economies: Structuring & Financing Public/Private Partnerships Through  
 BOT Schemes and Divestiture, INTRADOS/International Management Group
•  หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
•  หลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  EGAT Senior Executive Program (ESEP)
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• 2557 - 2559 รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน 
  ท�าหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer) กฟผ.
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง : 0.0003
• ทางอ้อม : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  13 เมษายน 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  1 ปี 8 เดือน
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
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

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

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 52 ปี 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุ่นท่ี 123/2550 Columbia Business School สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2559 - 2562 กรรมการอิสระ กฟผ.
• 2558 - 2559 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
  ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1 บริษัท)
•  2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน
• 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ตาช�านิ จ�ากัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง : ไม่มี
• ทางอ้อม : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายอภิชาติ  ชินวรรโณ

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  19 ตุลาคม 2563
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  2 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2019)
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 164/2012)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
 สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ
•  หลักสูตร Senior Executive Development Program มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
•  หลักสูตรความรู้ด้านการตลาดการเงินเพ่ือการตัดสินใจส�าหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2556 - 2560 รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.(1)

  ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.(1)

  ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ กฟผ.(1)

  กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.(1)

  กรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.(1)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง :  ไม่มี
• ทางอ้อม : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายสุธน  บุญประสงค์

อายุ 63 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  13 เมษายน 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  1 ปี 8 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
•  หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�านักงาน ก.พ.)
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นท่ี 39 ส�านักงาน ก.พ.
•  หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี 2552 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับส�านักงาน ก.พ.
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 10 ปี (2554 - 2563)

• 2554 - 2557 กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
• 2554 รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• 2552 - 2554 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน  

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง : ไม่มี
• ทางอ้อม : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 

นายบุญส่ง  เกิดกลาง

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  23 กุมภาพันธ์ 2561
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  2 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 42/2020)
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 281/2019)
•  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) 
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 ปี 2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรท่ี 1 (นบส.) รุ่นท่ี 83 ส�านักงาน ก.พ.
•  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 14 สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 7 สถาบันวิทยาการการค้า 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นท่ี 4 ส�านักงบประมาณ
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

•  2560 - 2562 รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
•  2558 - 2560 ผู้อ�านวยการส�านักความปลอดภัยธุรกิจน�้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน 
  กระทรวงพลังงาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 2562 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน(4)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  11 กรกฎาคม 2563
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 66/2007)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลักสูตรวุฒิบัตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล (Regulator) 
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการการตรวจสอบ 
  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 - 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริหาร
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (1 บริษัท)
•  2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 
  และบรรษัทภิบาล บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร 
  และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศทนายความ จ�ากัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 

นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน

อายุ 63 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  18 กุมภาพันธ์ 2562
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  1 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  Master of Arts, Urban Studies, Long Island University สหรัฐอเมริกา
•  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 248/2017)
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 142/2017)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 61 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  รุ่นท่ี 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรวุฒิบัตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล (Regulator) 
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ ่นที่ 2 ปี 2555 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
•  หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 2553 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 และส�านักงานปลัด ส�านักนายกรัฐมนตรี
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 66 ปี 2552 
 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2560 - 2561 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
• 2552 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.(1)

  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.(1)

  ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.(1)

  ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.(1)

  ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.(1)

• 2561 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน(4)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช

อายุ 55 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  1 ตุลาคม 2563
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  3 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา

•  Master of Environmental Business Administration (Energy Management), University of Twente, The Netherlands
•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 270/2019)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  Executive Branding บริษัท พัฒนาบุคลิกภาพ จ�ากัด
•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรวุฒิบัตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก�ากับดูแล (Regulator) 
 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรพัฒนาผู้น�าภาครัฐแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์
•  หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตร Leadership Succession Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
•  หลักสูตรผู้น�าด้านการบริหารจัดการน�้า สถาบันน�้าและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  EGAT Senior Executive Program (ESEP)
•  EGAT Director Development Program (EDDP)
• EGAT New Leader Development Program (ENLP)
•  EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
•  EGAT Enhancing Program (EEP)
•  EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
•  EGAT Leadership Calibration Exercise (ELCE)
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 - 30 ก.ย. 2563 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.
• 2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า กฟผ.
• 2557 - 2560 ผู้อ�านวยการเข่ือนภูมิพล กฟผ.
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.(1)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายณัฐวุฒิ  แจ่มแจ้ง

อายุ 57 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  18 ธันวาคม 2563
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  14 วัน
คุณวุฒิการศึกษา

•  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Saint Louis University สหรัฐอเมริกา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ท่ี 62 ปี 2562 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ปี 2560 
 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2550 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (2 บริษัท)
•  2563 - ปัจจุบัน กรรมการไม่มีอ�านาจลงนาม PT Bank Permata Tbk สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
•  2562 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
•  2552 - ปัจจุบัน กรรมการไม่มีอ�านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กฟผ.(1)

• มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กฟผ.(1)

• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการไม่มีอ�านาจลงนาม Perennial HC Holding Pte. Ltd.
• 2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จ�ากัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต

อายุ 53 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)

กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
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วันที่เร่ิมดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  1 มกราคม 2560
วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ 6 เมษายน 2560
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  4 ปี
คุณวุฒิการศึกษา

•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอ่ืนๆ

•  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
•  หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 - 2563 กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd.
• 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด
• 2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
• 2558 - 2560 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ.
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

•  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

• 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด(2)

  ประธานกรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จ�ากัด(2) 

  ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด(2)

• 2560 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการประจ�าส�านักผู้ว่าการ กฟผ.(1) 

  ปฏิบัติงานในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU(3)

  ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด(3)

  ประธานกรรมการ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ากัด(3)

  ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (2)

  Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd. (2) 
  และบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด(2)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  0.0004
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ  (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (2) บริษัทย่อย   (3) บริษัทร่วม/การร่วมค้า  (4) กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
 กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายกิจจา  ศรีพัฑฒางกุระ

อายุ 60 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการ
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นายกิจจา  ศรีพัฑฒางกุระ
อายุ 60 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(รายละเอียดประวัติแสดงในหน้า 355)

ประวัติผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Business Administration, Monash University ออสเตรเลยี 
 Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) 
 สาขา International Business
• วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ  Asian Institute of Technology (AIT) 
 (ทุนรัฐบาลเยอรมัน) 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
 รุ่นท่ี 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), 
 Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Electric Power Development from Swedish Board 
 of Investment and Technical Support (BITS) สวีเดน
• หลักสูตร ASEAN Executive Program from General Electric 
 International Operation Company, Inc. สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Hydro Electric Power from Japan International 
 Cooperation Agency (JICA), Columbo Plan ญ่ีปุน่
• หลักสูตร Thermal and Hydro Power Project Planning from 
 Snowy Mountain Engineering Cooperation, 
 Columbo Plan ออสเตรเลีย

นายพีระวัฒน์  พุ่มทอง
อายุ 62 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2560 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2557 - 2562 กรรมการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
• 2557 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2562 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ากัด
• 2562 กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 
   (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• 2561 - 2562 กรรมการ Fareast Renewable 
   Development Pte. Ltd.
• 2561 - 2562 กรรมการ Ecotect Tra Vinh Renewables JSC.
• 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด
• 2553 - 2560 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด
   บริษัท พูไฟมายน่ิง จ�ากัด
   บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด 
   และบริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด
• คณะกรรมาธิการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการ
 พิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน 
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 11 กระทรวงพลังงาน
• Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร Plant Maintenance Engineering Program, 
 Japan International Corporation Agency (JICA)
• หลักสูตรพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (General Information of Railway 
 System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2562 ประธานกรรมการ บรษิทั ราช โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด
• 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจไฟฟ้า 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - 2563 กรรมการ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
• 2561 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 - 2562 กรรมการ และ Deputy President Director 
   PT Medco Ratch Power Riau
• 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
   สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
   ท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด
• 2558 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• การศกึษาดูงานด้านธุรกิจพลงังาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (EDP) รุ่นที่ 12 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• 4th  MOGP 2016 - 4th MOG Myanmar Oil for Gas Summit, 
 Riverstone Corporate Training
• หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง (General Information of Railway 
 System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Electrical Systems and Infrastructure for Electric Vehicles
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Financial Thinking for Non-Financial Managers
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)           
   ท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
• 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ                    
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 1                     
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   ท�าหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ-ก่อสร้าง                          
   บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์
อายุ 54 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

นายบุญชัย จรัญวรพรรณ
อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP 168/2020)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  
 (RCL 15/2019) 
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Senior Executive Program (SEP21)
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 15 ปี 2561
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 - 2562 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ากัด
   บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ากัด
   บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ากัด
   บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ากัด และ
   บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ากัด
• 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
   ท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
• 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ 
   โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
• 2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
   ท�าหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการ
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง : 0.0007
• ทางอ้อม : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Business Administration, 
 The University of Washington สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลักสูตร Directors Diploma Examination (Exam 71/2019)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 276/2019)
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives 
 (CGE SCCC/2015)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E.
• หลักสูตร STARS Switzerland Symposium
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
 สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Project Management Program, Davao
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2562 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
• 2562 กรรมการ บรษิทั เซาท์อสีท์ เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด
• 2562  กรรมการ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล 
   (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
    บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2557 - 2560 Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR
    บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายนิมิตร เล็กเจริญสุข
อายุ 59 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
อายุ 46 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re 2/2009)
• หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE 14/2019) 
• หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 10/2014) 
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 22/2007)
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 2/2006)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 3/2003)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 รุ่นท่ี 6 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับ
 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• โครงการกฎหมายธุรกิจส�าหรับบุคคลท่ัวไป ปี 2553 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร The Leadership Grid และ The Supervisory Grid
• โครงการพัฒนาผูบ้รหิาร AEC Challenges มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• หลักสูตร CSR Strategy and Management for Business 
 Sustainability, The Best Training
• หลักสูตร Social Enterprise for Sustainable Society 
 มูลนิธิชัยพัฒนา
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2562 กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ากัด
    บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ากัด และ
    บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ากัด
• 2557 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
    ประจ�าสายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
    บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
    รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
   สิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัท
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารภาษีชั้นสูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 
 สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประมวลบัญชี 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายประมวลบัญชี 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท อาร์ไอซีไอ 
   อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จ�ากัด
• 2558 - 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับและวิเคราะห์บัญชี 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  0.0003
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต
อายุ 60 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

นางสุพัตรา ทองกาญจน์
อายุ 60 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 
 สภาวิชาชีพบัญชี
• Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับและวิเคราะห์บัญชี 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 รักษาการผู้อ�านวยการ
   ฝ่ายก�ากับและวิเคราะห์บัญชี 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2558 - 2559 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบัญชีบริหาร 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 กรรมการ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  : ไม่มี
• ทางอ้อม  : 0.00001
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Business Administration, The University of Liverpool
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• การท�าแบบจ�าลองทางการเงิน (Financial Model)
 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2562 ผู้จัดการส่วนบริหารการเงินโครงการ
    สังกัดฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• ส.ค. 2558 -  Business Analysis Division Manager,
  31 มี.ค. 2561  Siam City Cement Public Company Limited
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวสุวรรณี ศิริสัจจวัฒน์
อายุ 50 ปี

ผู้อำานวยการฝ่ายประมวลบัญชี

(ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทำาบัญชี)

นางสาวภวิกา สมานรัตน์
อายุ 44 ปี

ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชีการเงิน)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มาตรฐานการบัญชีส�าหรับบริษัทมหาชน สภาวิชาชีพบัญชี
• การค�านวณมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ภาษีอากรส�าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี
• จิตส�านึกอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2563 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี 
   รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารภาษี
   และบัญชีแยกประเภท
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2559 - 2563 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  0.0001
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• Master of Science (Financial Management), 
 University of Exeter สหราชอาณาจักร
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• ไม่มี
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Management Preparation Program: M-PREP 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2562 รักษาการผู้อ�านวยการ
   ฝ่ายก�ากับและวิเคราะห์บัญช ี
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2560 - 2561  ผู้จัดการส่วนวางแผนการเงิน 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2560 ผู้จัดการส่วนบริหารการเงินโครงการ 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษิทั ตามทีแ่สดงในหน้า 92-93
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวพุทธชาด สมิตเมฆ
อายุ 46 ปี

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารภาษี 

และบัญชีแยกประเภท

นางสาวฐิติพร คมศาสตรา
อายุ 44 ปี

ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับและวิเคราะห์บัญชี
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วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 43/2019)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 67/2015)
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 13/2015)
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• หลกัสตูร COSO ERM 2017 ปี 2563 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในภาวะ COVID-19 ปี 2563
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2560)
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2563 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการบริษัท 
   รักษาการผู้จัดการส่วนก�ากับการปฏิบัติงาน
   และหลักทรัพย์ และท�าหน้าท่ีเลขานุการบริษัท 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2562 รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกังานเลขานกุารบรษิทั
    และท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2561 ผู้จัดการส่วนอาวุโส  
   ส่วนก�ากับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์
   ส�านักงานเลขานุการบริษัท 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2556 - 2561 ผู้จัดการส่วนก�ากับการปฏิบัติงานและหลักทรัพย์ 
    ส�านักงานเลขานุการบริษัท 
   บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• ไม่มี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันท่ีเร่ิมดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา

• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

• Anti-Corruption : The Practical Guide 
การอบรม/สัมมนาท่ีสำาคัญอื่นๆ

• Analytical Thinking in the Internal Audit Process 
 สภาวิชาชีพบัญชี
• Risk Based Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• Fraud Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• COSO กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด 
 สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

• 2561 - 2562  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
   ฝ่ายตรวจสอบภายใน
   บริษัท ราช  กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2561  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
   บริษัท ราช  กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

• ไม่มี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัท (ร้อยละ)

• ทางตรง  :  ไม่มี
• ทางอ้อม  :  ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัท/ประวัติการกระทำาความผิด : 

ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาววันเพ็ญ จำาคำา
อายุ 52 ปี

ผู้อำานวยการสำานักงานเลขานุการบริษัท

และเลขานุการบริษัท

นางสาวกมลกาญจน์ หินวิมาน  
อายุ 49 ปี

ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานประจ�าปี 2563    บมจ. ราช กรุ๊ป 363



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

บริษัทย่อย จำ�นวน 20 บริษัท

ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

1.	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด
 128 หมู่ท่ี 6 ต�าบลพิกุลทอง 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
 โทรศัพท์: 0 2978  5111, 
  0 3271 9185 ต่อ 3762
 โทรสาร:  0 2978 5110,  
  0 3271 9185 ต่อ 3204
 สถานที่ตั้งสาขาท่ี	2
 39 หมู่ท่ี 5 ถนนราชบุรี-ห้วยไผ่ 
 ต�าบลหินกอง อ�าเภอเมือง 
 จังหวัดราชบุรี 70000
 โทรศัพท์:  0 3271 9000  
 โทรสาร: 0 3271 9090

99.99 ผลิตและจ�าหน่าย 
พลังงานไฟฟ้า

และลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวกับพลงังานไฟฟ้า

21,900 
ล้านบาท 

2,190 
ล้านหุ้น

10 
บาท

21,900 
ล้านบาท

2.	 บริษัท	ราชบุรี	อัลลายแอนซ์	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

99.99 ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า

420.20 
ล้านบาท

42.02 
ล้านหุ้น

10 
บาท

420.20 
ล้านบาท

3.	 บริษัท	ราชบุรีพลังงาน	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์:  0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

99.99 ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า

640 
ล้านบาท

64 
ล้านหุ้น

10 
บาท

640 
ล้านบาท

4.	 บริษัท	อาร์เอช	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์:  0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

99.99 ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

32,650
ล้านบาท  

3,265
ล้านหุ้น

10 
บาท

25,930
ล้านบาท

5.	 บริษัท	หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง	จ�ากัด	
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

51 ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า

1,204 
ล้านบาท

120.40 
ล้านหุ้น

10 
บาท

305.20
ล้านบาท

6.	 บริษัท	ราช	โอแอนด์เอ็ม	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์:  0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

99.99 บริการเดินเครื่อง
และบ�ารุงรักษา

โรงไฟฟ้า

10 
ล้านบาท

1 
ล้านหุ้น

10 
บาท

2.5 
ล้านบาท
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ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

7.	 บริษัท	ราช-ลาว	เซอร์วิส	จ�ากัด
 187 ยูนติ 12 บ้านโพนสะอาด เมอืงไซเศรษฐา 
 แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 โทรศัพท์: +856 21 454 074 
 โทรสาร:  +856 21 454 075

99.99 บรกิารเดนิเครือ่งและ 
บ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า 
และลงทุนในธุรกิจ

เก่ียวเนื่อง

2.5 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

2.5 
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ

2.5 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

8.	 บริษัท	ราช	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
 8/22 หมู่ 18 ต�าบลคลองหน่ึง 
 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ : 0 2529 1711

99.97 ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

และไอน�้า

หุ้นสามัญ 
479.34 

ล้านบาท         
หุ้นบุริมสิทธิ 

1,170.66 
ล้านบาท

หุ้นสามัญ  
4.793

 ล้านหุ้น 
หุน้บรุมิสทิธิ 

11.706 
ล้านหุ้น

100 
บาท

หุ้นสามัญ  
479.34 

ล้านบาท        
หุ้นบุริมสิทธิ  

1,170.66 
ล้านบาท

9.	 บริษัท	สมาร์ท	อินฟราเนท	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

51 ลงทุนติดตั้งพัฒนา
และให้บริการ

โครงข่ายใยแก้วน�าแสง 
รวมถึงการให้บริการ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิง่อ�านวยความสะดวก 
ในกิจการโทรคมนาคม 

ภายในประเทศ

550 
ล้านบาท

55 
ล้านหุ้น

10 
บาท

550 
ล้านบาท

10.	 บริษัท	อาร์อี	โซลาร์	1	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

99.99 
(ถือหุ้นโดย 

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

100 
ล้านบาท

10 
ล้านหุ้น

10 
บาท

25 
ล้านบาท

11.	 บริษัท	หินกองเพาเวอร์	จ�ากัด	
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

51
(ถือหุ้นโดย 

บริษัท หินกอง
เพาเวอร์โฮลด้ิง จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

1,204 
ล้านบาท 

120.40
ล้านหุ้น

10 
บาท

304 
ล้านบาท

12.	 บริษัท	อาร์เอช	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 (มอริเชียส)	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
 4th Floor, Ebene Skies,
 Rue de L'Institut, Ebene 
 สาธารณรัฐมอริเชียส

100 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช  
อินเตอร์เนช่ันแนล 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ลงทนุในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

794.33
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

794.33
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ

794.33
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

13.	 บริษัท	อาร์เอช	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 (สิงคโปร์)	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
 8 Marina Boulevard #05-02 
 Marina Bay Financial Centre 
 Tower 1 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 018981

100 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช  
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(มอริเชียส) 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

793.83
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 
หรอืเทยีบเท่า

793.83
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ

793.83
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 
หรอืเทียบเท่า

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

100 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ

12,000 
เหรยีญสหรฐัฯ

0.012  
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ

12,000 
เหรยีญสหรฐัฯ
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ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

15.	 บริษัท	ราช-ออสเตรเลีย	
	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
 Level 7, 111 Pacific Highway, 
 North Sydney, NSW 2060 
 ประเทศออสเตรเลีย 
 โทรศัพท์: +61 2 8913  9400 
 โทรสาร: +61 2 8913  9423

100 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช  
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

พัฒนาและด�าเนนิการ
โรงไฟฟ้าและลงทุน

ในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า

812.30
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย

1,436.43
ล้านหุ้น

- 812.30
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย

16.	 บริษัท	ซีเอ็นไบโอแมส	จ�ากัด
 (อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร: 0 2794 9998

- - - - - -

17.	 บริษัท	พีบีไบโอแมส	จ�ากัด
 (อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์: 0 2794 9999 
 โทรสาร: 0 2794 9998

- - - - - -

18.	 บริษัท	แอลพีไบโอแมส	จ�ากัด
 (อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์:  0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

- - - - - -

19.	 RATCH	&	AIDC	Wind	Energy	Pte.	Ltd.
 11 Collyer Quay, # 06-03 The arcade, 
 Singapore 049317

63.80 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

(สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ลงทนุในธุรกิจเก่ียวกบั 
พลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

6.117 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

6.117 
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ

6.117 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

20.	 Ecowin	Energy	Corporation
 Land lot No. 137, Map No. 02,
 Thanh Thoi B Hamlet, 
 Thanh Hai Commune, Thanh Phu District,  
 Ben Tre Province, Vietnam

51.04 
(ถือหุ้นโดย 

RATCH & AIDC 
Wind Energy 

Pte. Ltd.)  

ผลติและจ�าหน่าย 
พลงังานไฟฟ้า

0.289 
ล้านล้านดอง

เวียดนาม

2.89 
ล้านหุ้น

100,000
ดองเวียดนาม

0.289 
ล้านล้านดอง

เวียดนาม
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บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน จำ�นวน 36 บริษัท

ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

1.	 บริษัท	ชบูรุาชบรุ	ีอเีลคทรคิเซอร์วสิ	จ�ากัด
 128 หมู่ท่ี 6 ต�าบลพิกุลทอง 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
 โทรศัพท์:  0 3271 9300 
 โทรสาร:   0 3271 9309

50 บริการเดินเครื่อง
และบ�ารุงรักษา

โรงไฟฟ้า

20 
ล้านบาท

0.40 
ล้านหุ้น

50 
บาท

20 
ล้านบาท

2.	 บริษัท	ติงส์	ออน	เน็ต	จ�ากัด
 170/63 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 
 ช้ัน 20 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์:  0 2157 9499

35 ลงทุนในโครงการ
ติดตั้งและพัฒนา

โครงข่าย Internet 
of Things (IoT) 

ภายในประเทศ 
และธุรกิจเก่ียวเน่ือง

133 
ล้านบาท

13.3 
ล้านหุ้น

10 
บาท

133 
ล้านบาท

3.	 บรษัิท	เซาท์อสีท์	เอเชยี	เอนเนอร์จี	จ�ากดั
 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20 
 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์:  0 2691 9720-34  
 โทรสาร:  0 2691 8307

33.33 ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า         

6,606.75 
ล้านบาท

660.675 
ล้านหุ้น

10 
บาท

6,606.75 
ล้านบาท

4.	 บริษัท	ไฟฟ้า	เซเปียน	-	เซน�้าน้อย	จ�ากัด
 ชั้น 6 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ 
 ถนน 23 สงิหา บ้านหนองบอน เมอืงไซเสดถา  
 แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 โทรศัพท์:  +856 21 455 025  
 โทรสาร:  +856 21 454 758  

25 ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

306 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

3.06 
ล้านหุ้น

100
เหรยีญสหรฐัฯ

306 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

5.	 บริษัท	เฟิร์ส	โคราช	วินด์	จ�ากัด
 87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร ์
 ออลซีซั่นส์เพลส ช้ัน 25 ถนนวิทยุ
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์:  0 2106 8000 
 โทรสาร:  0 2106 8008

20 ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

1,996.02 
ล้านบาท

199.602 
ล้านหุ้น

10 
บาท

1,996.02 
ล้านบาท 

6.	 บริษัท	เค.	อาร์.	ทู	จ�ากัด
 87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร ์
 ออลซีซั่นส์เพลส ช้ัน 25 ถนนวิทยุ
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์:  0 2106 8000 
 โทรสาร:  0 2106 8008

20 ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

1,827 
ล้านบาท 

182.70 
ล้านหุ้น

10 
บาท 

1,827 
ล้านบาท 

7.	 บริษัท	อีแกท	ไดมอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด
 56/25 หมู่ท่ี 20 ต�าบลคลองหนึ่ง        
 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์:  0 2529 0800  
 โทรสาร:  0 2529 0900

10 ให้บริการ
งานซ่อมอุปกรณ์
เครื่องกังหันก๊าซ

ของระบบผลติไฟฟ้า

623 
ล้านบาท

6.23 
ล้านหุ้น

100 
บาท

623 
ล้านบาท
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ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

8.	 บรษัิท	นอร์ทเทิร์น	บางกอกโมโนเรล	จ�ากดั
 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์:  0 2273 8511-5   
 โทรสาร:  0 22730 8516

10 ระบบขนส่งมวลชน 14,400 
ล้านบาท

144 
ล้านหุ้น 

100 
บาท

11,800 
ล้านบาท

9.	 บริษัท	อีสเทิร์น	บางกอกโมโนเรล	จ�ากัด
 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์: 0 2273 8511-5    
 โทรสาร:  0 22730 8516

10 ระบบขนส่งมวลชน 14,400 
ล้านบาท

144 
ล้านหุ้น 

100 
บาท

12,000 
ล้านบาท

10.	 บรษัิท	ราชบรุเีวอลด์	โคเจนเนอเรชัน่	จ�ากัด
 155/115 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 4
 ต�าบลเจ็ดเสมียน อ�าเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี 70120
 โทรศัพท์: 0 3291 9990 
 โทรสาร:  0 3291 9998
	 ส�านักงานสาขา	(1)	
 155/116 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 4 
 ต�าบลเจ็ดเสมียน อ�าเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี 70120
	 ส�านักงานสาขา	(2)
 155/117 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ที่ 4 
 ต�าบลเจ็ดเสมียน อ�าเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี 70120

40 
(ถือหุ้นโดย 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

และไอน�้า

2,500 
ล้านบาท

250 
ล้านหุ้น

10 
บาท

2,500 
ล้านบาท

11.	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	นวนคร	จ�ากัด
 111 หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน 
 ต�าบลคลองหน่ึง อ�าเภอคลองหลวง  
 จังหวัดปทุมธานี 12120

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

และไอน�้า

2,000 
ล้านบาท

200 
ล้านหุ้น

10 
บาท

2,000 
ล้านบาท 

12.	 บริษัท	เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด
 302 อาคารเอสแอนด์เอ ชั้น 2 ถนนสีลม 
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท์:  0 2978 5380 
 โทรสาร:  0 2978 5080 ต่อ 5380

35 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

และไอน�้า

1,331 
ล้านบาท

133.10 
ล้านหุ้น

10 
บาท

1,331 
ล้านบาท

13.	 บริษัท	โซลาร์ต้า	จ�ากัด
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน 
 อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์:  0 2978 5200 
 โทรสาร:  0 2978 5080 ต่อ 5200

49 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

1,320 
ล้านบาท 

13.20 
ล้านหุ้น

100 
บาท 

1,100 
ล้านบาท 
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ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

14.	 บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(โคราช	3)	จ�ากัด
 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 
 ซอยแจ่มจันทร์  แขวงคลองตันเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์:  0 2011 8111 
 โทรสาร:  0 2011 8112

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

188.75 
ล้านบาท 

18.875 
ล้านหุ้น

10 
บาท 

188.75 
ล้านบาท 

15.	 บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(โคราช	4)	จ�ากัด
 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 
 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์:  0 2011 8111 
 โทรสาร:  0 2011 8112

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

199.25 
ล้านบาท 

19.925 
ล้านหุ้น

10 
บาท 

199.25 
ล้านบาท 

16.	 บริษัท	โซล่า	เพาเวอร์	(โคราช	7)	จ�ากัด
 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 4 
 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์:  0 2011 8111 
 โทรสาร:  0 2011 8112

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

188.75 
ล้านบาท 

18.875 
ล้านหุ้น

10 
บาท 

188.75 
ล้านบาท

17.	 บริษัท	สงขลาไบโอ	แมส	จ�ากัด
 56 หมู่ท่ี 3 ต�าบลขุนตัดหวาย 
 อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
 โทรศัพท์:  0 7489 0754-5 
 โทรสาร:  0 7489 0757 

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

246 
ล้านบาท 

2.46 
ล้านหุ้น

100 
บาท 

246 
ล้านบาท 

18.	 บริษัท	สงขลาไบโอฟูเอล	จ�ากัด
 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง        
 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 โทรศัพท์:  0 2910 9700  
 โทรสาร:  0 2910 9713

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ากัด)

จัดหาเช้ือเพลิง 
ชีวมวล

1 
ล้านบาท

0.01 
ล้านหุ้น

100 
บาท

1 
ล้านบาท

19.	 บริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	จ�ากัด
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้   
 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 โทรศัพท์:  0 2311 5111 
 โทรสาร:  0 2332 3882 

25  
(ถือหุ้นโดย
บริษัท ราช

อลัลายแอนซ์ จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

7,325 
ล้านบาท 

73.25 
ล้านหุ้น

100 
บาท 

7,325 
ล้านบาท

20.	 บริษัท	ไฟฟ้าน�้างึม	2	จ�ากัด
 215 ถนนลานช้าง บ้านเชียงยืน 
 เมืองจันทะบูลี นครเวียงจันทน์  สปป.ลาว
 โทรศัพท์: +856 21 251 718 
 โทรสาร:  +856 21 252 060 

25  
(ถือหุ้นโดย

บริษัท เซาท์อีสท์  
เอเชยี เอนเนอร์จ ีจ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

8,809 
ล้านบาท 

880.90 
ล้านหุ้น

10 
บาท 

8,809 
ล้านบาท
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ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

21.	 Fareast	Renewable	Development	Pte.	Ltd.
 16 RAFFLES QUAY #40-02 
 HONG LEONG BUILDING 
 SINGAPORE 048581

50 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานไฟฟ้า
ในต่างประเทศ

87.80 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

33.86 
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ 
ส�าหรบั 19.80 

ล้านหุ้น 
และ 4.84  

ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

ส�าหรบั 14.06 
ล้านหุ้น

87.80 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

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

49
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

1 
ล้านล้าน

รูเปียห์
อินโดนีเซีย

1,000 
ล้านหุ้น

1,000 
รูเปียห์

อินโดนีเซีย

824,552.80 
ล้านรูเปียห์
อินโดนีเซีย

23.	 บริษัท	ไฟฟ้า	หงสา	จ�ากัด
 เมืองสีสัตตะนาก 
 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 โทรศัพท์:  +856 21 223 911 
 โทรสาร:  +856 21 222 089

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

927 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

92.70 
ล้านหุ้น

10 
เหรยีญสหรฐัฯ

927 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ 

24.	 บริษัท	พูไฟมายนิ่ง	จ�ากัด	
 เมืองสีสัตตะนาก 
 นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 โทรศัพท์:  +856 21 223 911 
 โทรสาร:  +856 21 222 089

37.50 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
ถ่านหิน

0.05 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

0.005 
ล้านหุ้น

10 
เหรยีญสหรฐัฯ

0.05 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

25.	 Asia	Water	Company	Limited
 ตึก NNN ชั้น 5 ถนนบูลีจัน 
 บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัตตะนาก 
 นครหลวงเวียงจันทน์  สปป. ลาว

40 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
น�้าประปา

100,800 
ล้านกีบ

12 
ล้านหุ้น

8,400 
กีบ

100,800 
ล้านกีบ

26.	 EDL-Generation	Public	Company
 Lao-Thai Friendship Road, 
 P.O. Box 2392, Thongkang Village, 
 Sisattanak District, Vientiane, Lao PDR
 โทรศัพท์:  +856 21 316 142 
 โทรสาร:  +856 21 316 141
 เว็บไซต์: www.edlgen.com.la

10.11 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ�ากัด 

ร้อยละ 5.65 และ 
บริษัท อาร์เอช

อินเตอร์เนช่ันแนล 
(สิงคโปร์)

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)
ร้อยละ 4.46)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

6,717,214.79 
ล้านกีบ

1,679.304 
ล้านหุ้น

4,000
กีบ

6,717,214.79 
ล้านกีบ

27.	 บรษัิท	อาร์	อ	ีเอน็	โคราช	เอนเนอร์ยี	่จ�ากัด	
 72 ถนนงามวงศ์วาน ต�าบลบางเขน      
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์:  0 2794 9999 
 โทรสาร:  0 2794 9998

40 ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

และไอน�้า

100 
ล้านบาท

10 
ล้านหุ้น

10 
บาท

25.75 
ล้านบาท
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ช่ือบริษัท - ที่ต้ัง สัดส่วน
การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

28.	 Siphandone-RATCH	LAO	Co.,	Ltd.
 187 ยูนติ 12 บ้านโพนสะอาด เมอืงไซเศรษฐา 
 แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 โทรศัพท์: +856 21 454 074 
 โทรสาร:  +856 21 454 075

25
(ถือหุ้นโดย 

บริษัท ราช-ลาว 
เซอร์วิส จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่าย
เชื้อเพลิงชีวมวล

อัดแน่น

500 
ล้านกีบ

50,000 
หุ้น

10,000 
กีบ

500 
ล้านกีบ

29.	 บริษัท	เน็กส์ซิฟ	ราช	เอ็นเนอร์จี	
	 ระยอง	จ�ากัด				
 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 23 
 ห้อง 2301 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110     
 โทรศัพท์:  0 2684 6888 

49 
(ถือหุ้นโดย 

NEXIF RATCH 
ENERGY 

SINGAPORE 
PTE. LTD.)

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

และไอน�้า

1,181.05 
ล้านบาท

118.105 
ล้านหุ้น

10 
บาท

1,109.50 
ล้านบาท

30.	 NEXIF	RATCH	ENERGY	
	 SINGAPORE	PTE.	LTD.	
 Singapore Office (Headquarters) 
 1 Raffles Quay, #36-02 North Tower, 
 Singapore 048583
 โทรศัพท์:  +65 6302 9120

49 ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ 
พลังงานไฟฟ้า

34.61 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

34.61 
ล้านหุ้น

1 
เหรยีญสหรฐัฯ

34.61 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

31.	 PT	Bajradaya	Sentranusa
 Dharmawangsa Raya No. 23 
 Jakarta

26.61 
(ถือหุ้นโดย 

Fareast 
Renewable 

Development 
Pte. Ltd.)  

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

135.74 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

1.06 
ล้านหุ้น

130.16 
เหรยีญสหรฐัฯ

135.74 
ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ

32.	 บริษัท	บีจีเอสอาร์	6	จ�ากัด
 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์:  0 2273 8511-5 
 โทรสาร :  0 2273 8516

10 ร่วมลงทุนกับ
หน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างและ

บ�ารุงรักษางานโยธา
และงานระบบ

ด่านเก็บค่าผ่านทาง
ของโครงการ

ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

1,000 
ล้านบาท

100 
ล้านหุ้น

10 
บาท

  1,000  
ล้านบาท

33.	 บริษัท	บีจีเอสอาร์	81	จ�ากัด
 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท์:  0 2273 8511-5 
 โทรสาร:  0 22730 8516

10 ร่วมลงทุนกับ
หน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือออกแบบ
ก่อสร้างและ

บ�ารุงรักษางานโยธา
และงานระบบ

ด่านเก็บค่าผ่านทาง
ของโครงการ

ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

850 
ล้านบาท

85 
ล้านหุ้น

10 
บาท

850 
ล้านบาท
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การถือหุ้น (%) ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ มูลค่าท่ี

ตราไว้ต่อหุ้น ทุนช�าระแล้ว

34.	 An	Binh	Energy	and	Infrastructure	Fund
 Floor 12, Geleximco Building, 
 No.36 Hoang Cau Street, 
 O Cho Dua Ward, Dong Da District, 
 Hanoi City, Vietnam

49 
(ถือหุ้นโดย

บริษัท อาร์เอช 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(สิงคโปร์) 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด)

ลงทนุในธุรกิจเก่ียวกบั 
พลงังานและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

3.63 
ล้านล้านดอง

เวียดนาม

363.09 
ล้านหุ้น

10 
ล้านดอง

เวียดนาม

3.63 
ล้านล้านดอง

เวียดนาม

35.	 An	Binh	Investment	Group	
	 Joint	Stock	Company
  Floor 6, Geleximco Building, 
 No. 36 Hoang Cau Street, 
 O Cho Dua Ward, Dong Da District, 
 Hanoi City, Vietnam

49 
(ถือหุ้นโดย 

An Binh Energy and 
Infrastructure Fund) 

ลงทนุในธุรกิจเกีย่วกับ 
พลงังานและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.716
ล้านล้านดอง

เวียดนาม

171.60 
ล้านหุ้น

10,000
ดองเวียดนาม

1.716 
ล้านล้านดอง

เวียดนาม

36.	 Thang	Long	Power	Plant	
	 Joint	Stock	Company
      Le Loi Commune, Ha Long City, 
 Quang Ninh Province, Vietnam

22.05 
(ถือหุ้นโดย 

An Binh Investment 
Group Joint Stock 

Company) 

ผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า

3.80
ล้านล้านดอง

เวียดนาม

380 
ล้านหุ้น

10,000
ดองเวียดนาม

3.80
ล้านล้านดอง

เวียดนาม
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