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รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
116 รายงานของคณะกรรมการ
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117 รายงานของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน
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120 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
122 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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243 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
263 ค่าตอบแทนของสำ�นักงานสอบบัญชี
264 ข้อมูลกรรมการบริษัท
279 ข้อมูลผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
294 ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารในกลุ่มบริษัทฯ
296 ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
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จาก

ความมุ่งมีั่น

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการบริหาร และพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง
สร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ เสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจ
โดยภาพรวมให้มั่นคงยั่งยืน

จาก

ความมุ่งมีั่น

ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
สร้างผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เราเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมและชุมชน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเสมอมา

จาก

ความเชื่อถือ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ดำ�เนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการตอบแทนสังคม
หลายๆ กิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคม ชุมชน
ที่รายล้อมพื้นที่ของเรา มีการเรียนรู้ ปลูกจิตสำ�นึก
ในการรักษ์ป่า และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี
2556
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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกท่าน
ในปี 2556 ที่ผ่านไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการสร้างรายได้และขยายก�ำลังการผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มความสามารถ ดังจะเห็นประจักษ์
ได้จากผลการประกอบกิจการปีนี้ของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างรายได้ ผลก�ำไร และเพิ่มมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น
ในระดับที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมจ�ำนวน 53,494 ล้านบาท ก�ำไรจ�ำนวน 6,187 ล้านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 55,539 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 จากปีก่อนหน้านั้น
ความส�ำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ปรับเปลีย่ นทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จากเดิมทีจ่ ำ� กัดอยูใ่ นธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศเท่านัน้ แต่เมือ่ โอกาสในการขยายธุรกิจ
ในประเทศจ�ำกัดลง บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนไปสูต่ า่ งประเทศมากขึน้ โดยยังมุง่ การลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก
คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก) ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน นอกจากกิจการที่มั่นคงในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ก็สามารถตั้งฐานธุรกิจและขยายก�ำลังการผลิต
ด้วยความเชือ่ มัน่ ได้อกี ใน สปป. ลาว และออสเตรเลีย อันช่วยเพิม่ พูนรายได้เสริมฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่ง
ยิง่ ขึน้ จากสินทรัพย์มลู ค่า 36,947 ล้านบาทเมือ่ เริม่ ก่อตัง้ กิจการในปี 2543 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.41 เท่า เป็นมูลค่า 88,903 ล้านบาท
ในปีนี้ ขณะที่มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 18,850 ล้านบาท เมื่อเริ่มก่อตั้ง
กิจการ เพิม่ ขึน้ เป็น 71,050 ล้านบาทในปีปจั จุบนั ส�ำหรับการเติบโตของก�ำลังการผลิตไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 5,073 เมกะวัตต์
จาก 1,470 เมกะวัตต์เมื่อเริ่มกิจการ เป็น 6,543 เมกะวัตต์ คิดเป็น 4.45 เท่า
เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น การจะรักษาความเป็นผู้น�ำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจึงเป็นความท้าทาย ที่บริษัทฯ
ต้องทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน โดยเมื่อปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 10 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2566) โดยมีการระดม
ความคิดเห็นตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
แผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นน�ำ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” โดยมีแนวทางด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้วยการเพิ่มศักยภาพโครงการที่มีอยู่
ให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพิ่มการลงทุนในประเทศไทย สปป. ลาว และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นฐานธุรกิจเดิมของบริษัทฯ
และจะขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนแสวงหา
โอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง
ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า ธุรกิจจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น แผนนี้จะเริ่มน�ำมาปฏิบัติในปี 2557
และเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถด�ำรงความเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจพลังงานได้ส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน
ด้วยศักยภาพและความสามารถของบุคลากร อีกทั้งความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ
ในด้านการบริหารจัดการ บริษัทฯ ยังคงยึดปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล ด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การดู แ ลสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งจริ ง จั ง
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งเริ่มจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative ด้วย
การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้ามาได้จนถึงวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพและความ
ทุ่มเทท�ำงานของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
นอกจากนี้ การให้การสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ก็มีส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้
บริษทั ฯ เจริญก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้รว่ มกัน
น�ำพาบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ให้คงอยู่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นน�ำของไทย ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
			

																		 ขอแสดงความนับถือ
นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ

รายงานประจำ�ปี
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คณะกรรมการบริษัท

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
ประธานกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน

นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
กรรมการกลั่นกรอง
การลงทุน

นายพงษ์ดิษฐ พจนา
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
ประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน

15

นายรัมย์ เหราบัตย์
นายประจวบ อุชชิน
นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการผู้แทน กฟผ.) (กรรมการ
ผู้แทน กฟผ.)
กรรมการ
กรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน
ทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี
2556
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คณะกรรมการบริษัท

เรืออากาศเอก
ศิริเดช จุลเปมะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

พลต�ำรวจโท
ถาวร จันทร์ยิ้ม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นายสาธิต รังคสิริ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปิยะธิดา
ประดิษฐบาทุกา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายทรงภพ พลจันทร์
นายสุวิท คงแสงภักดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
บริหารความเสี่ยง
และก�ำหนดค่าตอบแทน

นางสาวรัตนา
ตรีพิพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

17

นายเมฆินทร์
เพ็ชรพลาย
กรรมการอิสระ
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี
2556
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คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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1 นายพงษ์ดิษฐ พจนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2 นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3 นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ก�ำกับดูแลบริษัทในเครือ
4 นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
5 นายสมนึก จินดาทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
6 นางสุนี รัชตมุทธา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน

10

11

7 นางบุญทิวา ด่านศมสถิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษัท
8 นายประยุทธ ธงสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
9 นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief Financial Officer
บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด

12

13

10 นายรฦก สัตยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
11 นายด�ำรงค์ เขียวชะอุ่ม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจในประเทศ

14

15

12 นางสุพัตรา ทองกาญจน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
13 นายสมหมาย ภูษณชาคร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
14 นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
15 นายพรชัย จ�ำนงค์เดช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานประจำ�ปี
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ภาพรวมทางการเงินที่สำ�คัญ
กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)   (บริษัทฯ) ได้รับรายได้จากฐานการผลิตในประเทศไทย
สปป.ลาว และออสเตรเลียในปี 2556  รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 53,493.79 ล้านบาท และมีกำ� ไรทัง้ ปีเท่ากับ 6,186.85 ล้านบาท
โดยมียอดสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 88,903.25 ล้านบาท ซึ่งสรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญได้
ดังนี้
รายได้รวม

ก�ำไร

ล้านบาท

ล้านบาท

750.60
958.47
1,333.09

750.60

1,443.13
1,720.71
958.47

1,720.71

รายไดจากบริษัทฯ และบริษัทยอย
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม

5,018.89

3,782.78

2556 2555 2554 2553

3,516.26

2552 ปี

6,975.67

5,228.38

2556 2555 2554 2553

1,443.13

35,933.12

42,744.55

44,392.98

58,462.75

52,535.32

1,333.09

2552 ปี

กำไรจากบริษัทฯ และบริษัทยอย
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

2556

2555

2554

2553

69,342
24,818 44,524

69,582
22,906 46,676

97,342
48,857 48,485

96,811
43,079 53,732

88,903
33,364 55,539

ล้านบาท

2552 ปี

สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ปี

ภาพรวมทางการเงิน

11,286

0.17

0.06

0.53

0.33

9,916

ปี

กำไรตอหุน (บาท)
6
5
4
3

0

ปี

2556

2555

4.65

1

30.71

32.16

2

33.05

40
35
30
25
20
15
10
5
0

36.53

16.24

14.28

14.16

15.57

13.87

10

0

0

ปี

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

EBITDA ตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย
(รอยละ)

15

5

0.0

3.60

ปี

10,000

0.24

2.41

1.99

1.49

1.38

0.1

37.72

20

0.2

0.91

0.0

12,000

0.3

1.0

11,819

1.5

0.5

14,000

0.4

3.34

0.5

15,118

2.0

16,000

5.33

0.6

12,879

2.5

EBITDA (ลานบาท)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุน (เทา)

4.27

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

ปี

2554

2553

2552

งบก�ำไรขาดทุน
(ล้านบาท)
รายได้รวม *
53,493.79 59,213.35 45,726.07 44,187.68 37,653.83
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(EBITDA)
12,878.95 15,118.11 11,818.93 9,916.30 11,285.96
ก�ำไรส�ำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัท
6,186.85 7,726.27 4,849.35 5,225.91 6,739.60
						
งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
สินทรัพย์
88,903.25 96,810.76 97,341.84 69,581.82 69,341.82
หนี้สิน
33,364.39 43,079.11 48,857.36 22,905.51 24,817.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น
55,538.86 53,731.65 48,484.48 46,676.31 44,524.13
						
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ						
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท)
37.72
36.53
33.05
32.16
30.71
ก�ำไรต่อหุ้น
(บาท)
4.27
5.33
3.34
3.60
4.65
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
2.27
2.27
2.25
2.25
2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี
(ร้อยละ)
53.20
42.60
67.28
62.43
48.41
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด
(บาท)
49.00
59.75
44.00
38.25
35.25
						
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
0.91
1.38
1.49
1.99
2.41
อัตราก�ำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
11.56
13.40
10.35
11.82
17.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
11.49
15.32
10.26
11.47
15.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
6.66
8.18
5.67
7.52
9.70
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ)
13.87
15.57
14.16
14.28
16.24
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
0.24
0.33
0.53
0.06
0.17
หมายเหตุ * ไม่รวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายงานประจำ�ปี
2556
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ผลการดำ�เนินงาน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

โรงไฟฟ้าราชบุรี

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2556
ในรอบปี 2556 บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง
จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งมั่น ตั้งใจบริหารจัดการและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
เพือ่ ก้าวสูเ่ ป้าหมายการเป็นบริษทั พลังงานครบวงจรชัน้ น�ำ
ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก                         
ที่แข็งแกร่งและมีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในการ
สร้างรากฐานความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศและภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก โดย
เดินหน้าเพิ่มศักยภาพธุรกิจปัจจุบัน แสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อเป็นผู้น�ำการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนไปยังตลาดใหม่
และสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ด้ ว ยการขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง ส่ ง ผลให้

บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งสี่กลุ่มการลงทุน คือ กลุ่ม
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท
พลังงานทดแทนในประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน
จากโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการ
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา รวม 6,542.52 เมกะวัตต์
ส่งผลให้มีก�ำไรปี 2556 อยู่ที่ระดับ 6,187 ล้านบาท
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ ดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
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เป็นปีที่ 6 (ปี 2551-2556) และรางวัลมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
		 บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
สามารถรักษาการเดินเครื่องภายใต้นโยบายและกฎ
แห่งความปลอดภัยของพนักงาน (Safety Man-hours)
ได้อย่างต่อเนื่องครบ 1.6 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2556 โดยไม่เกิด Loss Time Injury และประสบความส�ำเร็จ
ในการเปลี่ ย นมาเดิ น เครื่ อ งด้ ว ยเชื้ อ เพลิ ง ส� ำ รอง
ในช่วงทีก่ า๊ ซธรรมชาติขาดแคลน ท�ำให้ชว่ ยเสริมความมัน่ คง
ของระบบไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้
ยังได้รับรางวัล Thailand National Safety Award
จากกระทรวงแรงงาน เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2556
รวมถึงได้ผ่านการตรวจสอบระบบ ISO 9001:2008 และ
ISO 14001:2004 ประจ�ำปี 2556 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว
ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2545 และ 2546 ตามล�ำดับ

1. โรงไฟฟ้าราชบุรี
		 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี จ� ำ กั ด ได้ รั บ การจั ด
อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกัน ที่ระดับ AA+
ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2013 และรางวั ล CSR-DIW
Advance Award Level 4  2013 ซึง่ เป็นรางวัลทีแ่ สดงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มี
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และรางวัลรัษฎากร
พิ พั ฒ น์ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ
ความดีที่มอบให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติในความรับผิดชอบต่อการท�ำหน้าที่พลเมือง
3. โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
ทีด่ ี มีสว่ นสร้างชาติและก่อประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็นส่วนรวม
อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติ 		 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
เดิ น เครื่ อ งครบจ� ำ นวนชั่ ว โมงตามสั ญ ญาซื้ อ ขาย
การเสียภาษีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลาย
ไฟฟ้ า กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
ในด้ า นการบริ ห ารความปลอดภั ย และแรงงาน เมื่ อ ปลายปี 2555 และได้ ด� ำ เนิ น งานซ่ อ มบ� ำ รุ ง ใหญ่
สัมพันธ์ บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบมาตรฐาน ครั้งแรก (First Major Overhaul) ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ซึ่งครบก�ำหนดเปลี่ยนชิ้นส่วน
18001:2007) เพื่ อ แสดงถึ ง ความตระหนั ก ด้ า นความ ทีค่ รบอายุการใช้งาน และฟืน้ ฟูสมรรถนะเมือ่ ปลายปี 2556
ปลอดภัยในการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน และลดปัจจัยเสีย่ ง โดยฝ่ า ยเทคนิ ค ของบริ ษั ท ได้ ร ่ ว มกั บ ผู ้ ผ ลิ ต กั ง หั น ก๊ า ซ
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ                     ด�ำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหม้ของกังหันก๊าซ
ทุกขั้นตอน โดยมีบริษัท Det Norske Veritas (Thailand) ในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต�่ำ  ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจประเมินและออกใบรับรอง อีกทั้งได้รับ โดยรวมของโรงไฟฟ้าสูงกว่าระบบควบคุมเดิมของผู้ผลิต
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ โดยจะท�ำการทดสอบและประเมินผลการปรับปรุงดังกล่าว
สวัสดิการแรงงาน  ปี 2556 จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนือ่ ง ในปี 2557

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
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2. โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP)
		 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคัดเลือกบริษทั ผูร้ บั เหมางาน
ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และเตรียมจัดท�ำ
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมงานท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติมายังโครงการ

กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่า เพาเวอร์

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
1. โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โ ซล่ า เพาเวอร์
ในปี 2556 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท
โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 4) จ�ำกัด และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7)
จ�ำกัด เดินเครือ่ งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มจ�ำนวนตามสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าภายหลังจากทีไ่ ด้กอ่ สร้างแล้วเสร็จในปี 2555

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี เ พาเวอร์ ยั ง คงรั ก ษา
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ
มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001: TIS 18001 โดยสามารถควบคุมการ
ด�ำเนินการได้เป็นอย่างดี ควบคุมผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ ำ�่ กว่ามาตรฐาน และเดินเครือ่ งได้ตอ่ เนือ่ ง
2. โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 และห้วยบง 2
1,740,000 ชั่วโมงคนท�ำงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช
หยุดงาน (Lost Time Injury Accident) คาดว่าต้นปี 2557
วินด์ จ�ำกัด และโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท
จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 2 ล้านชั่วโมงคนท�ำงาน
เค.อาร์.ทู จ�ำกัด ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตั้งแต่
4. โรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
		 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
   ผ่ า นการตรวจสอบระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ   ตามล�ำดับ
(Surveillance Audit) ISO 9001 : 2008 ประจ�ำปี 2556
3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 โดยได้ รั บ การรั บ รอง
		 บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
ตั้งแต่ปี 2554
เดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ ค รบทั้ ง 8 โครงการ
ตั้ ง แต่ ป ี 2555 โครงการทั้ ง หมดตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
5. โรงไฟฟ้าเสาเถียร
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสุพรรณบุรี ปัจจุบัน
		 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
อยูร่ ะหว่างเตรียมเข้ารับการรับรองระบบบริหารงาน ได้น�ำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เข้าใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ปัจจุบันได้รับการ
คุณภาพ ISO 9001: 2008 ในปี 2557
ขึน้ ทะเบียนเป็นโครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean
		
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา Development Mechanism: CDM) ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(United Nations Framework Convention on
1. โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก (SPP)
Climate Change: UNFCCC) สามารถลดการปล่อยก๊าซ
		 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมา EPC (Engineering, คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศได้ปีละ 35,000 ตันต่อปี
Procurement and Construction) ระบบสายส่งไฟฟ้า และปี 2556 ได้พัฒนา CDM อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสู่
และท่อส่งไอน�ำ้ ให้ลกู ค้าอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า มาตรฐานทอง (Gold Standard CDM) ซึ่งเป็นคาร์บอน
เครดิตที่มีคุณภาพสูงที่สุด
และเริ่มต้นงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
จากการด� ำ เนิ น โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
ทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลังงานชีวมวล มาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ส่งผลให้
บริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มที่ส�ำคัญคือ
สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ คิดเป็น
จ�ำนวน 97,761 ตันต่อปี จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด และบริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 โครงการ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
		 บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างและติดตั้งกังหันลม ชีวมวล และตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการ
ในพื้นที่โครงการ ความคืบหน้าการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับ พั ฒ นาการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ จ ะเป็ น
ชุมชน องค์กรท้องถิ่นและจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้าง ส่วนหนึง่ ในการลดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม งานขอใบอนุญาตต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ และการเจรจา
เพื่อจัดหาและท�ำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน

1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
		 บริษทั สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้างาน
ขอใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างและผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด
4 ใบอนุญาต ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงโครงการกับ
ผู้ค้าไม้

โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3
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กลุ่มโครงการในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายด้าน Carbon Tax การถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ความรับผิดชอบด้าน Carbon Tax ให้แก่ผู้รับซื้อไฟฟ้า
ได้ทงั้ หมดแล้ว การท�ำ Refinance เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยด้านเงินกู           ้
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ส่วนงานพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในพืน้ ที่
โรงไฟฟ้า Collinsville และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
1. โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
แห่งใหม่ได้รับ Development Approval (DA) แล้ว
		 บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
เริ่ ม เดิ น เครื่ อ งจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ครั้ ง แรก (Initial และขณะนี้อยู่ระหว่างการประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
Operation Date) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 และเริ่ม
เดิ น เครื่ อ งจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
Operation Date) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ตามสัญญา
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้การก�ำกับดูแลงานเดินเครือ่ ง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส 		 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า ง ความก้ า วหน้ า
จ�ำกัด ในปี 2556 สามารถเดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้ตามเป้าหมาย และมีรายได้เพิ่มจากการเดินเครื่องผลิต โดยรวมร้อยละ 79 เป็นไปตามแผน ได้แก่ งาน EPC
ไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Excess Energy) อีก 150 กิกะวัตต์ชั่วโมง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานก่อสร้างระบบส่งและสถานี
ได้รับรางวัล International Milestone Rockfill Dam ไฟฟ้าแรงสูง งานเปิดหน้าดินเหมืองถ่านหิน และงานจัดหา
Projects ประเภท Concrete Face Rockfill Dam  งาน อุปกรณ์เหมือง
Chincold Hydro Power 2013 ประเทศสาธารณรัฐ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย 		
ประชาชนจีน
		 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
ลงนามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า กั บ กฟผ. ลงนาม
2. โรงไฟฟ้า
สัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป.ลาว และลงนามสัญญา
		 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นร้อยละ 80 ทางการเงินกับสถาบันการเงินไทย 4 แห่งแล้ว อยู่ระหว่าง
มีการติดตามผลประกอบการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง          ด�ำเนินงาน Pre-construction works และเตรียมงาน
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ อาทิ การเจรจาเรียกค่าชดเชย ควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัทได้ก�ำกับดูแลการให้บริการงานเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�้ำงึม 2 และจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบของ กฟผ. ได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยราชการต่างๆ    
ทีเ่ กีย่ วข้องใน สปป.ลาว เพือ่ ขับเคลือ่ นและน�ำไปสูก่ ารสร้าง
โอกาสขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารจั ด หา
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา (Personnel Providing
Service for EGAT’s Operation and Maintenance
of Hongsa Mine Mouth Power Project) กับ กฟผ.
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1. การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทฯ
โดยการให้กู้ยืมเงินในสกุลต่างๆ อาทิ สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ  สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย  และสกุลเงินบาท
เพือ่ ใช้สำ� หรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ทัง้ นี้ เพือ่ บริหาร
เงินสดคงเหลือในกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลด
ต้นทุนภาระการกู้ยืมของกิจการในกลุ่มบริษัทฯ  
2. การจั ด เตรี ย มวงเงิ น กู ้ ร ะยะสั้ น ประเภทต่ า งๆ
(Short- term Facilities และ Trade Finance Facilities)
กั บ สถาบั น การเงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศไว้ ใ นวงเงิ น
ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการด�ำเนินการจัดท�ำ  Bid
Securities และ Performance Securities เพื่อการ

ธุรกิจซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงโรงงานส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 และพัฒนาความสามารถ
ในการซ่อมชิน้ ส่วน Blade และ Vane แล้วเสร็จ นอกจากนี้
ยั ง ได้ รั บ การรั บ รองด้ า นการท� ำ งานที่ มี ม าตรฐานและ
คุณภาพ ISO 9001: 2008 จากการซ่อม Blade และ Vane
ค�้ำประกันในการยื่นข้อเสนอโครงการ (Bidding) และ
จากบริษัท Mitsubishi Heavy Industries
การค�้ำประกันตามสัญญาต่างๆ โดยสามารถด�ำเนินการ
ได้ทันต่อความต้องการ มีค่าธรรมเนียมที่ต�่ำ  และสามารถ
การบริหารงานในกิจการ
แข่งขันได้
ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน
บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารไปเป็นกรรมการ
และผู้บริหารในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนและร่วมทุน
ตัง้ แต่ชว่ งการบริหารโครงการก่อสร้าง และช่วงทีเ่ ดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์แล้ว เพือ่ ให้การด�ำเนินงานสอดคล้องกับทิศทาง
นโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ

การบริหารการเงิน

3. การด�ำเนินการเพือ่ การจัดหาเงินทุนและการบริหาร
จัดการทางการเงินของโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตรายเล็กบริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่
จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กบริษัท ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จ�ำกัด โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ

4. การบริ ห ารเงิ น สดคงเหลื อ ของบริ ษั ท ฯ ภายใต้
บริษัทฯ มีการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อการบริหารการเงิน
กรอบการลงทุนระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ ให้ได้ประโยชน์
ให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม ดังนี้

รายงานประจำ�ปี
2556
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สูงสุด โดยสามารถท�ำอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยปี 2556
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์การลงทุนของ
ประมาณร้อยละ 3.194 ซึง่ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมาก
(เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.070)
ยิ่งขึ้น ในปี 2556   บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรโดยได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
5. การจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดหาเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากแผนการพัฒนาประจ�ำปี
และการบริ ห ารภาษี    โดยสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย ตามปกติแล้ว ยังมุง่ เน้นเพือ่ เตรียมความพร้อมของพนักงาน
การลงทุนของบริษัทฯ คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ในการไปท�ำงานในประเทศเป้าหมายการลงทุนของบริษทั ฯ  
ในประเทศ กลุ ่ ม โรงไฟฟ้ า ประเภทพลั ง งานทดแทน ซึง่ นอกเหนือจากการให้ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านเทคนิค
ในประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจ หรือความเชีย่ วชาญในงานแต่ละด้านแล้ว ยังครอบคลุมถึง
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งติดตามกฎหมายภาษีอากรระหว่าง การให้ความรูด้ า้ นสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ประเทศที่บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเข้าไปลงทุน เพื่อเป็น และวัฒนธรรมของแต่ประเทศและท้องถิน่ ด้วย เพือ่ เตรียม
ข้อมูลประกอบการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับ ความพร้อมทุกด้านให้แก่ทีมงาน
โครงการต่างๆ ในต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ
เหล่านี้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบการสรรหา การจ้าง
การสือ่ สารภายใน  การพัฒนาค่านิยมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีต่ อบสนองต่อวิสยั ทัศน์และภารกิจของ
องค์กร ที่จะสามารถท�ำให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง
ของบริษทั ฯ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และผลักดันให้บริษทั ฯ  บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

การบริหารองค์กร
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในธุรกิจพลังงานทีร่ นุ แรง
มากขึ้น โดยมีข้อจ�ำกัดจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
ทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์ในธุรกิจด้านนีโ้ ดยตรง บริษทั ฯ
จึงต้องปรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ สร้างแรงจูงใจ
และธ�ำรงรักษาบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และ
ความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และ
ได้ ด� ำ เนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเข้ า มาท� ำ การส� ำ รวจและ
พิจารณา เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทชั้นน�ำภายในประเทศที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน  
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เทียบเคียงกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพิจารณาปรับปรุงไปในคราวเดียวกันด้วย

2. การบริหารส�ำนักงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ ย ้ า ยที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานมาอยู ่ เ ลขที่ 8/8
หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยบริหาร
จัดการอาคารด้วยการยึดมั่นหลักความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ พนักงาน ผู้ใช้อาคาร ผู้มาติดต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเน้นการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม และกฎหมายการควบคุมการใช้
อาคารอย่างเคร่งครัด
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบาย ปรับปรุงโครงสร้าง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงหลักด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีแก่
ผู ้ ใ ช้ อ าคารในทุ ก ด้ า นอย่ า งจริ ง จั ง อาทิ ให้ มี ผู ้ แ ทน
ทุกสายงานร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพ
ของพนักงานและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้อาคารส�ำนักงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ของบริษัทฯ และได้ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพอาคาร
ให้มีความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้ ง ยั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการด้ า นความปลอดภั ย ของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการ “น�้ำประปาดื่มได้”
จัดโดยการประปานครหลวง ซึง่ เป็นโครงการเพือ่ ดูแลรักษา
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน�้ำประปาที่ใช้ในอาคาร
ให้มีความสะอาด และสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร
โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเมื่อวันที่ 27
มิถนุ ายน 2556 และโครงการ “มาตรฐานการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” จัดโดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     
คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองภายในปี 2557
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เป้าหมายการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความ
ส�ำคัญใน 3 มิติหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิต
ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับองค์กร ขณะเดียวกันก็
ให้ความส�ำคัญกับการรักษาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าทุกแห่ง
ให้สามารถด�ำรงการผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการ
และเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี
นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ของอาคาร โดยมีมาตรการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า และการ 3,645 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 1,400 เมกะวัตต์

ใช้นำ�้ ประปาอย่างประหยัด ผลการรณรงค์สามารถประหยัด
พลังงานได้กว่าร้อยละ 30 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
“ส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ในอาคาร” จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประสบความ
ส�ำเร็จได้รับสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน”
และใบรับรอง ระดับที่ 1 ปี 2556 และยังคงเดินหน้าศึกษา
ข้อมูลและจัดท�ำมาตรการประหยัดพลังงานในระยะต่อไป
โดยได้ก�ำหนดเป็นแผนงานในปี 2557 เข้าร่วมเป็นอาคาร
อนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในปี 2556 ยังคงยึดมัน่

โรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งนับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส�ำคัญ
ของประเทศมีก�ำลังการผลิตรวม 5,745 เมกะวัตต์ และ
ในปีที่ผ่านมาทั้งสามแห่งมีส่วนส�ำคัญในการรักษาความ
มั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศจากกรณีที่แหล่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติยานาดาและเยตากุน ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์หยุดการผลิตนอกแผนการหยุดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี
ในเดือนเมษายนและธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกภาคส่วนอยู่ในระดับสูง และหาก
โรงไฟฟ้าทัง้ สามแห่งไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบไฟฟ้า
ของประเทศได้เนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิง อาจจะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้  

รายงานประจำ�ปี
2556
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สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
ผลการด� ำ เนิ น งานปี 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ่ า ยภาษี
จากเงินได้เป็นจ�ำนวน 1,199.89 ล้านบาท และโรงไฟฟ้า
ราชบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ยังได้
จ่ายเงินสมทบเข้าสูก่ องทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมเป็นเงิน
จ�ำนวน 140.94 ล้านบาท ซึง่ เงินจ�ำนวนนีน้ บั ว่ามีสว่ นส�ำคัญ
ในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ
สังคมให้เจริญเติบโตต่อไป

ด้านสังคม
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ยังคงยึดมั่น
หลักการบรรษัทภิบาล ที่เน้นความเป็นธรรมและโปร่งใส
เป็นส�ำคัญ ขณะเดียวกันก็คำ� นึงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียของบริษทั ฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน
การดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ ด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ และได้รบั การยอมรับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งสามแห่ง ได้มีการ
ออกแบบและใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส ามารถใช้ เ ชื้ อ พลิ ง ผลิ ต
ไฟฟ้าได้ 2 ชนิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลน
เชื้อเพลิง ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง
จึ ง ได้ ป รั บ การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง จากก๊ า ซธรรมชาติ ที่ เ ป็ น
เชื้อเพลิงหลักมาใช้น�้ำมันท�ำการผลิตไฟฟ้าแทน พร้อมทั้ง
ได้เลื่อนการหยุดซ่อมบ�ำรุงโรงไฟฟ้าตามแผนซ่อมบ�ำรุง
ด้ า นการดู แ ลชุ ม ชนและสั ง คม บริ ษั ท ฯ ยั ง คงเน้ น
ในช่วงเวลานัน้ ออกไป เพือ่ รักษาก�ำลังการผลิตในระบบไฟฟ้า
ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ซึ่งใน
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
กระบวนการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทัง้ สามแห่งยังได้เตรียมความพร้อม ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้า แก่โครงการ จึงท�ำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชน
สามารถเดินเครื่องได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการสั่งการ และสามารถพัฒนาโครงการที่สร้างประโยชน์แก่สังคม
โดยโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ทดสอบประสิทธิภาพการเดินเครือ่ ง โดยรวมของประเทศได้ส�ำเร็จด้วยดี
ด้ ว ยน�้ ำ มั น ผ่ า นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รณรงค์สร้างความตระหนักในการ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก�ำหนด พร้อมทัง้ จัดหาน�ำ้ มันส�ำรอง
อนุรกั ษ์พลังงานแก่ชมุ ชนและสังคม ด้วยการให้ความรูเ้ รือ่ ง
อย่างเพียงพอส�ำหรับการเดินเครื่องติดต่อกันด้วย
สภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการจัดท�ำแผนพลังงานชุมชน
ุ ค่าและ
การด�ำเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ โดยมุง่ หวังให้ชมุ ชนและสังคมใช้พลังงานอย่างรูค้ ณ
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สังคมของประเทศ ทีส่ ามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรืน่
ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ ใน อันเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน โดยได้เริ่มด�ำเนินการ
การด� ำ เนิ น งาน ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การและรั ก ษา มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนและผู้น�ำชุมชน
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในช่วงเหตุการณ์ไม่ปกติไว้ได้ ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้แล้วจ�ำนวน 1,332 คน และมี
เป็นอย่างดี อันเป็นการตอกย�้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ 2 ต�ำบล คือ ต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอเมือง และต�ำบลบ้านสิงห์
มุง่ มัน่ สร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ควบคูไ่ ปกับ อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดท�ำแผนพลังงานชุมชน
การมีสว่ นร่วมเสริมความมัน่ คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ของต�ำบล ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงาน
ในฐานะองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ ด้วยตระหนักว่าไฟฟ้าเป็น พลังงานจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีครัวเรือน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

จ� ำ นวน 172 ครั ว เรื อ นน� ำ ร่ อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การใช้พลังงาน และน�ำเทคโนโลยีพลังงานชุมชนมาใช้ในการ
ด�ำรงชีวติ ได้แก่ การเปลีย่ นหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัด
ไฟฟ้า การพัฒนาบ่อก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม
การพัฒนาเตาอบแสงอาทิตย์ใช้ในการอบแห้งผลผลิตและ
อาหาร เป็นต้น   ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลครัวเรือน
น�ำร่องที่มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและปรับ
พฤติกรรมการใช้พลังงานตามโครงการแผนพลังงานชุมชน
ส่งผลให้การใช้ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฟืน และพลังงานไฟฟ้า
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต�ำบล
ท่าราบ

ต�ำบล
บ้านสิงห์

ปริมาณการใช้
พลังงาน
ปี 2556
ลดลงจาก
ปี 2555
เฉลี่ย 14.98%

ปริมาณการใช้
พลังงาน
ปี 2556
ลดลงจาก
ปี 2555
เฉลี่ย 7.75%

นอกจากนี้ โครงการแผนพลังงานชุมชน ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคม
ตามมาด้ ว ย โดยเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รพลั ง งานชุ ม ชน
ต�ำบลท่าราบและต�ำบลบ้านสิงห์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท�ำงาน ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินการ เพื่อร่วมกัน
ปรับปรุงแผนพลังงานชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ยิ่งขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังขยายแนวคิดพลังงานชุมชน
ไปยังป่าชุมชนในจังหวัดราชบุรี ที่เล็งเห็นประโยชน์และ
มีเป้าหมายการประหยัดพลังงานด้วยการน�ำประสบการณ์
ของอาสาสมัครพลังงานต�ำบลท่าราบ ต�ำบลบ้านสิงห์
เครือข่ายในจังหวัดราชบุรี และบ้านน�ำร่องจากโครงการ
ในปี 2555 ไปแลกเปลี่ยนกับป่าชุมชนเพื่อน�ำไปท�ำแผน
พลังงานชุมชนของแต่ละป่าชุมชนเพื่อพัฒนาสู่หมู่บ้าน
น�ำร่องในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม
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กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้ให้ความส�ำคัญ
กั บ ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรฐานสากล
ISO 14001 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามลสารจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า อยู ่ ใ นระดั บ ที่
กฎหมายก�ำหนด กล่าวคือ เป็นระดับที่สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ จากการด�ำเนินงานทีเ่ ข้มงวดเป็นผลให้
โรงไฟฟ้ า ทุ ก แห่ ง สามารถควบคุ ม และจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐาน       
ที่ ส� ำ คั ญ โรงไฟฟ้ า ทุ ก แห่ ง ยั ง มี ก ารรณรงค์ ป ระหยั ด
พลังงานภายในโรงไฟฟ้า เพื่อลดการผลิตไฟฟ้าที่จะก่อ
ให้เกิดมลสารจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ราชบุรีที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก ได้ด�ำเนินโครงการประหยัด
พลังงานมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยสามารถลด
พลังงานไฟฟ้าได้ 67,259,650 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ค�ำนวณ
เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 34,390 ตัน ที่ไม่มี
การปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ  
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มน�้ำหนักการลงทุน
โครงการด้านพลังงานทดแทน เพราะเป็นพลังงานทีส่ ะอาด
ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน และที่ส�ำคัญยังใช้ได้
ไม่มีวันหมด ช่วยให้ปริมาณพลังงานฟอสซิลคงเหลือใช้
ในอนาคตได้นานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมาย
การเพิม่ ก�ำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนเพิม่ ขึน้ จากเดิม
200 เมกะวัตต์ เป็น 500 เมกะวัตต์ ในปี 2556 บริษัทฯ
มีก�ำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศรวม 156.45 เมกะวัตต์ สามารถลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 230,855 ตันต่อปี
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ โครงการด้ า นพลั ง งาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่องโดยจัดเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ซึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว
ยั ง เป็ น การตอบสนองเป้ า หมายการจั ด การก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ มี
แผนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในอนาคตอีกหลาย
โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานนอกกระบวนการผลิต บริษัทฯ
จัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดปัญหาการ ได้มงุ่ เน้นสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้เพือ่ รักษา
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใน แหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติ โดยได้

รายงานประจำ�ปี
2556
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ร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำ� เนินโครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลรักษาป่าตามแนวทางป่าชุมชนของกรมป่าไม้
ซึ่งป่าชุมชนเป็นกลยุทธ์ที่กรมป่าไม้ใช้ขับเคลื่อนเพื่อรักษา
พื้นที่ป่าของประเทศให้คงอยู่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ทั้งหมด การด�ำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในปี 2556 ครอบคลุมพื้นที่ป่าชุมชน
จ�ำนวน 109,792.16 ไร่ ซึ่งมีศักยภาพสามารถกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 219,584.33 ตันต่อไร่ต่อปี และ
ยังมัน่ ใจได้วา่ พืน้ ทีป่ า่ จ�ำนวน 109,792.16 ไร่ จะยังคงความ
สมบูรณ์และคงอยูเ่ ป็นแหล่งอาหารและแหล่งน�ำ้ ของชุมชน
ที่มีการดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็งสืบไป

บริหารจัดการได้ ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการลงทุน
ในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ก�ำหนดทิศทางการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตได้อย่างยัง่ ยืน ภายใต้โครงการ
พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า (Valuefocused Strategy Development) เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไป โดยได้วาง
โครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ ่ ม โรงไฟฟ้ า เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ในประเทศ ได้แ ก่  
โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี เ พาเวอร์ โรงไฟฟ้ า
ไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้ า ประดู ่ เ ฒ่ า โรงไฟฟ้ า เสาเถี ย ร
โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กบริษัท ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตรายเล็ก
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากรายงาน
2. กลุม่ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
ความยั่งยืน ปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำแยกต่างหากจาก
รายงานประจ�ำปี 2556 และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซลาร์ต้า
จ�ำกัด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท โซล่า เพาเวอร์
www.ratch.co.th
(โคราช 3) จ�ำกัด บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญ และบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด โรงไฟฟ้า
พลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 โรงไฟฟ้าชีวมวล
บริ
ษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด และโครงการโรงไฟฟ้า
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการปรับโครงสร้างการลงทุน
เพือ่ การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืน และรองรับการขยายตัว พลังงานลมเขาค้อ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
ในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทีป่ รับปรุงใหม่
3. กลุ ่ ม โครงการในต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ โครงการ
ที่ก�ำหนดเป็นแผนงานระยะยาว 10 ปี   (2557- 2566)
โรงไฟฟ้
าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2 สปป.ลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้
เป้าหมายเพิม่ ก�ำลังการผลิตของกลุม่ บริษทั ฯ ที่ 9,700 เมกะวัตต์
ในปี 2566 (จากแผนเดิม 7,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559)   เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าทีล่ งทุนโดยบริษทั
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศ ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ประเทศออสเตรเลีย
อาเซียน (AEC) และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น และแสวงหา
4. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการ
โอกาสลงทุนเพิม่ เติมภายในประเทศทัง้ ในรูปของการพัฒนา
โครงการใหม่และการเข้าซื้อกิจการ เน้นการใช้ทรัพยากร งานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เหมืองถ่านหิน
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ สร้างมูลค่า ธุรกิจซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ และเงินลงทุนอื่นๆ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยรวม
การลงทุนในกลุม่ ธุรกิจดังกล่าวจะด�ำเนินการผ่านบริษทั ย่อย
ได้มกี ารปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่และก�ำหนด คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน
แนวทางการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ค วามชั ด เจน จ�ำกัด และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่
ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ� ำ กั ด โดยได้ เ ริ่ ม จั ด พอร์ ต สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงสร้ า ง
มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะด้านการเงิน ส�ำหรับการลงทุนในอนาคต การลงทุนใหม่ ด้วยการทยอยด�ำเนินการโอนสินทรัพย์
ของบริษัทฯ จะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ทีล่ งทุนแล้วในปัจจุบนั ไปยังบริษทั ย่อยทัง้ สามแห่งดังกล่าว
ก็ เ ป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการระดมทุ น ที่ จ ะ โดยล�ำดับแรกได้ด�ำเนินการขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน
สามารถรักษาต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด จ�ำนวน 16,080,000 หุ้น
สามารถบริหารจัดการได้อย่างรอบคอบและเกิดความสมดุล คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 40 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดใน
ระหว่างผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยงที่สามารถ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด ให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ราชบุรี จ�ำกัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามราคาทุน
ทีช่ ำ� ระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 160.80 ล้านบาท เมือ่ วันที่
4 ธันวาคม 2556 และล�ำดับถัดมา บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น
จ�ำกัด จ�ำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
40 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดในบริ ษั ท ราชบุ รี เ วอลด์
โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ให้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
จ�ำกัด ในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามราคาทุนที่ช�ำระแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2557 การขายหุ้นให้บริษัทย่อยทั้งสองรายการดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการการลงทุน
และสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุม่ บริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
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ในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์
จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ได้จดทะเบียน
ยกเลิกบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ช�ำระบัญชียกเลิก
กิจการแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ทัง้ นี้ เพือ่ ความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการและลดภาระค่าใช้จา่ ยด้านเอกสารและ
การจัดการ โดยการยกเลิกบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค
เซอร์วิส จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับบริษัท  
ชูบุอีเลคทริค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สัดส่วน
ร้อยละ 50 เท่ากัน เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
ได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เพื่อลดทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท
จ�ำนวนหุ้นสามัญคงเดิมที่ 400,000 หุ้น และลดมูลค่า
หุน้ สามัญลงจากหุน้ ละ 100 บาท เป็นหุน้ ละ 50 บาท ทัง้ นี้
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการทางการเงิน

วันที่ 14 มกราคม 2556 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ทั้ ง จ� ำ นวน ได้ จ ดทะเบี ย น
จัดตัง้ บริษทั ย่อยในรูปบริษทั จ�ำกัด 4 บริษทั ได้แก่ บริษทั
บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด บริษทั อีสเทิรน์ ไอพีพี จ�ำกัด บริษทั
อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด และบริษทั อยุธยา
เพาเวอร์ จ�ำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการยื่น
ข้อเสนอในการประมูล IPP ซึ่งต่อมาบริษัทฯ พิจารณา
ไม่เข้าร่วมการประมูล คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด จึงได้มีมติให้ด�ำเนินการยกเลิก
กิจการและช�ำระบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ดังกล่าว
ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การตามมติ
วันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
คณะกรรมการดังกล่าว
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  ได้ด�ำเนินการ
ซือ้ หุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด จ�ำนวน 17,119,000 หุน้ หรือ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ได้ดำ� เนินการขายหุน้ ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ�ำนวน 208,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 26 ของจ�ำนวนหุ้น 21,323,495 เหรียญสหรัฐอเมริกา ท�ำให้บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน
ทั้ ง หมดในบริ ษั ท สุ โ ขทั ย เอ็ น เนอร์ ยี่ จ� ำ กั ด ในราคา บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด ผ่านบริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
หุน้ ละ 100 บาท ตามราคาทุนทีช่ ำ� ระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
20.80 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ซันไรซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม
บริษทั ฯ ได้ตดั จ�ำหน่ายค่าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้
น�้ำงึม 3 ของบริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ
วันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้อนุมัติเพิ่มทุน ถือหุน้ ร้อยละ 25 เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการในปี
จดทะเบี ย นในบริ ษั ท อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล 2556 เป็นจ�ำนวนเงิน 315 ล้านบาท เนือ่ งจากสัญญาพัฒนา
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (RHIC) จ�ำนวน 2,600 ล้านบาท โครงการดังกล่าวหมดอายุ และไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจ�ำนวน 260 ล้านหุ้น มูลค่า จากกระทรวงวางแผนและการลงทุนของ สปป.ลาว อันเป็นผล
หุน้ ละ 10 บาท และท�ำให้ทนุ จดทะเบียนของ RHIC เพิม่ ขึน้ มาจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายใน
เป็น 7,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปใช้ ประเทศของ สปป.ลาว
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ

จากความมุ่ง มั่นและตั้ง ใจในการบริหารจัดการและ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจแก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการก้าวสู่ความ
ส� ำ เร็ จ และบรรลุ เ ป้ า หมายการเติ บ โตสู ่ บ ริ ษั ท พลั ง งาน
ครบวงจรชั้นน�ำ  ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกิ และการเติบโตสูอ่ งค์กรทีม่ คี วามเอือ้ อาทรและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการ
ยึดมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
จึงส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ
ที่สะท้อนความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในปี 2556 ดังนี้
1. บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง จ� ำ กั ด (มหาชน)
ได้รับการประกาศปรับอันดับเครดิตองค์กรของ
บริษัทฯ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ำกัด (TRIS)
จากระดับ “AA” เป็น “AA+” แนวโน้มอันดับ
เครดิ ต “Stable” หรื อ “คงที่ ” สะท้ อ นถึ ง
การประสบความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ในด้ า นการขยาย
การลงทุ น และการริ เ ริ่ ม โครงการโรงไฟฟ้ า
ต่างๆ ความหลากหลายของโครงการโรงไฟฟ้า
แผนขยายการลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ า และ
โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงไฟฟ้ า ของบริ ษั ท ฯ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
และการเป็นผู้น�ำกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
ที่สุดในประเทศ
ได้ รั บ การประกาศคงอั น ดั บ เครดิ ต ของบริ ษั ท ฯ
โดยบริษัท Standard & Poors (S&P) ที่ระดับ
“BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
ได้รบั การประกาศคงอันดับเครดิตของบริษทั ฯ โดย
บริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)
ทีร่ ะดับ “Baa1” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน “รางวัลดีเด่น”
ประจ�ำปี 2556 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบัน
ไทยพั ฒ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลกิจการ (Environment, Social
and Governance หรือ ESG) การพิจารณาตัดสิน
รางวัลใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์
(Completeness) ของรายงาน ประกอบด้วย
สารัตถภาพความครอบคลุมผู้มีส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
กลยุ ท ธ์ และบริ บ ทขององค์ ก ร ด้ า นความ
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เชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงาน ประกอบด้วย
พลังงานจริงของอาคารกับปริมาณการใช้พลังงาน
กระบวนการจั ด การความครอบคลุ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ที่ควรจะเป็นของแต่ละอาคาร
ส่วนเสีย การก�ำกับดูแล ผลการด�ำเนินงานและ
การสอบทานและด้านการสื่อสาร และน�ำเสนอ 2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
(Communication) รายงาน ประกอบด้ ว ย
การน�ำเสนอ ความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับการประกาศปรับอันดับเครดิตองค์กรและ
และโครงสร้างรายงาน
หุ้นกู้ไม่มีห ลักประกัน โดยบริษัท ทริส เรทติ้ ง
จ�ำกัด (TRIS)   จากระดับ “AA” เป็น “AA+”
ได้รับการประเมิน “การด�ำเนินงานด้านนักลงทุน
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
สัมพันธ์ยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2556 ประเภท
สะท้อนความสามารถในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ได้ดกี ว่าทีค่ าดการณ์ โรงไฟฟ้าทีม่ โี ครงสร้างพืน้ ฐาน
แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
แข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสบการณ์
ตลาด สูงกว่า 50,000 ล้านบาท โดยได้คะแนนรวม
ที่ยาวนาน ผลงานในการบริหารโรงไฟฟ้าที่ได้รับ
ร้อยละ 92.26
การยอมรับ และมีกระเเสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น
ได้ รั บ การประเมิ น ผลจากการส� ำ รวจการก� ำ กั บ
ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น ประจ� ำปี 2556
(Corporate Goverance Report of Thai
Listed Companies 2013) โดยได้คะแนนเฉลี่ย
โดยรวมที่ ร ้ อ ยละ 93 ซึ่ ง สู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย
โดยรวมที่ร้อยละ 78 ของบริษัทที่ท�ำการส�ำรวจ
ทั้งหมด 526 บริษัท
ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย โดยได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน
จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

อาคาร RATCH ซึ่งเป็นอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่
ของบริ ษั ท ฯ บนถนนงามวงศ์ ว าน ได้ รั บ ตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ “กฟน. อาคารประหยั ด พลั ง งาน”
จั ด โดยการไฟฟ้ า นครหลวง ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อพัฒนาให้เจ้าของอาคารมีความรู้ความเข้าใจ
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สามารถน�ำแนวทางไปใช้ในการจัดการพลังงาน
ในอาคารให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ตลอดจน
มีผลการประหยัดในระดับผ่านเกณฑ์การใช้พลังงาน
ตามค่ า ดั ช นี ก ารใช้ พ ลั ง งานของ กฟน. (MEA
Index) ซึ่ ง เป็ น อั ต ราส่ ว นของปริ ม าณการใช้

ได้ รั บ รางวั ล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย รางวัล
CSR-DIW Continuous Award 2013 และ
รางวัล CSR-DIW Advance Award Level 4 2013
ซึ่ ง เป็ น รางวั ล ที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
และแสดงถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการเป็ น องค์ ก รที่ มี
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบมาตรฐานการ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS
18001:2007) โดยบริษัท Det Norske Veritas
(Thailand) จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจประเมินและออก
ใบรับรอง เพื่อแสดงถึงความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงาน และลด
ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทุกขั้นตอน
ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2556
จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  
ได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ซึ่ ง เป็ น รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ ความดี ที่ ม อบให้ แ ก่
ผู้เสียภาษีดีเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในความรับผิดชอบต่อการท�ำหน้าที่พลเมืองที่ดี
มี ส ่ ว นสร้ า งชาติ แ ละก่ อ ประโยชน์ ต ่ อ ประเทศ
เป็นส่วนรวม อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้าง
จิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษีตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลาย

รายงานประจำ�ปี
2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี โ ฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน)  
เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย
ที่ มุ ่ ง มั่ น สร้ า งความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ของ
ประเทศ และการเติ บ โตสู ่ ก าร “เป็นบริษัทพลังงาน
ครบวงจรชั้นน�ำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก” ควบคู่ไปกับการดูแลสร้างสรรค์เพื่อการ
เติบโตสู่องค์กรที่มีความเอื้ออาทรและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   ประกอบธุรกิจใน
รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยการ
เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริ ษั ท ร่ ว มที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ
2. กลุ่มโรงไฟฟ้า
เกีย่ วเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักมาจาก
เงินปันผลตามสัดส่วนทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมลงทุน ซึง่ สอดคล้องกับ 		 ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและเจตนารมณ์ ท่ี แ น่ ว แน่ ที่
นโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
จะลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ บรรเทา
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต ตามสั ด ส่ ว น และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึง่ เป็นหนึง่ ในภารกิจ
การลงทุ น จากโรงไฟฟ้ า ที่ เ ดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว ส�ำคัญของบริษัทฯ ที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ
และโครงการที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งก่ อ สร้ า งและพั ฒ นา กับการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจ รวมทั้งตอบสนอง
รวม 6,542.52 เมกะวั ต ต์ ประกอบด้ ว ย ก� ำ ลั ง การ นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ โดย
ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศ 5,858.58 เมกะวัตต์ การมุ่งแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 14 ของก� ำ ลั ง การผลิ ต รวมของ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล
ประเทศ ทีม่ ี กฟผ. เป็นผูร้ บั ซือ้ หลัก และก�ำลังการผลิตเพื่อ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จ�ำหน่ายในต่างประเทศ 683.94 เมกะวัตต์ ที่มีประเทศ
3. กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
นั้นๆ เป็นผู้รับซื้อทั้งหมด เช่น  สปป.ลาว และออสเตรเลีย
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ
เป็นต้น
ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งโครงการที่บริษัทฯ
ด�ำเนินธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน และแสวงหา และร่วมทุน
กลุม่ โครงสร้างการลงทุนของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กับพันธมิตร เพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังตลาด
ใหม่ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เพื่อบรรลุ
1. กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
ผลส�
ำเร็จอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
เสถียรภาพและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า
4. กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเพิม่ โอกาสในการแข่งขันและ
สั ง คมของประเทศ บริ ษั ท ฯ จึ ง ยื น หยั ด และมุ ่ ง มั่ น
ผลตอบแทนแก่
ผู ้ ล งทุ น โดยก� ำ หนดเป้ า หมายการ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการกระจาย
การใช้เชือ้ เพลิงให้มคี วามหลากหลาย ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เข้ า ลงทุ น ในธุ ร กิ จ เดิ น เครื่ อ งและบํ า รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า
ถ่านหิน และพลังน�ำ 
้ เพือ่ รักษาดุลยภาพทางธรรมชาติและ เหมืองถ่านหิน ธุรกิจซ่อมบํารุงอุปกรณ์กงั หันก๊าซโรงไฟฟ้า
และเงินลงทุนอื่นๆ
ความยั่งยืนด้านพลังงานในทุกมิติ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
ล�ำดับที่ โครงการ/โรงไฟฟ้า
			
			

ก�ำลังการ สัดส่วนการ ก�ำลังการผลิต
ผลิตติดตั้ง ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน
(MW)
(ร้อยละ) การถือหุ้น (MW)

1 โรงไฟฟ้าราชบุร(1)
ี
		บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด

3,645.00

99.99

3,645.00

ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP

2 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี(1)
้
		บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด

700.00

99.99

700.00

ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP

1,400.00

25.00

350.00

ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP

4 โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า(1)
		บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

2.65

99.99

2.65

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

5 โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ(1)
		บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

3.60

99.99

3.60

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

6 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก(2)
210.00
		บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

40.00

84.00

ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP

7 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็ก(2)
		บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด

40.00

48.80

ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP

รวม

4,834.05

3 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์(1)
		บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด

112.00

				
(1) โครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
(2) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

โรงไฟฟ้าราชบุรี

ลักษณะธุรกิจ

(ถือหุ้นโดยบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด)
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รายงานประจำ�ปี
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   กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
ล�ำดับที่ โครงการ/โรงไฟฟ้า
			
			

ก�ำลังการ สัดส่วนการ ก�ำลังการผลิต
ผลิตติดตั้ง ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน
(MW)
(ร้อยละ) การถือหุ้น (MW)

ลักษณะธุรกิจ

1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(1)
		บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด

34.25

49.00

16.78

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(1)

6.00

40.00

2.40

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(1)
		บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด

6.00

40.00

2.40

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(1)
		บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด

6.00

40.00

2.40

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2(1) 103.50

20.00

20.70

ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP

6 โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 3(1) 103.50
		บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด

20.00

20.70

ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP

60.00

55.18

33.11

ผลิตไฟฟ้าประเภท SPP

9.90

40.00

3.96

ผลิตไฟฟ้าประเภท VSPP

รวม

102.45

2

5

7

8

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด

บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ(2)
บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล(2)
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด

				
(1) โครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
(2) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่า เพาเวอร์

(ถือหุ้นโดยบริษัท ซัสเทนเอเบิล
เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

39

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
ล�ำดับที่ โครงการ/โรงไฟฟ้า
			
			

ก�ำลังการ สัดส่วนการ ก�ำลังการผลิต
ผลิตติดตั้ง ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน
(MW)
(ร้อยละ) การถือหุ้น (MW)

ลักษณะธุรกิจ

615.00
25.00
153.75(3) ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP
1 โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2(1)
		บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
ใน สปป.ลาว
						
(ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสท์
เอเซีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด)

2 โรงไฟฟ้า(1)
		บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
		คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

719.50

80.00

509.52(4)

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ในประเทศออสเตรเลีย

(ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด)

1,878.00

40.00

751.20(5)

ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP
ใน สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
เซเปียน-เซน�้ำน้อย(2)
410.00
		บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน – เซน�้ำน้อย จ�ำกัด

25.00

102.50(5)

ผลิตไฟฟ้าประเภท IPP
ใน สปป.ลาว

รวม

1,516.97

3

โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนหงสา(2)
		บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
4

				

(1) โครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว     (2) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา    (3) จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ทั้งจ�ำนวน  (4) จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ต่างประเทศทั้งจ�ำนวน
(5) จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. และ สปป. ลาว ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามล�ำดับ
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กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ล�ำดับที่ โครงการ/โรงไฟฟ้า
			
			

ก�ำลังการ สัดส่วนการ ก�ำลังการผลิต
ผลิตติดตั้ง ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน
(MW)
(ร้อยละ) การถือหุ้น (MW)

1

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด

99.99

ให้บริการงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

2

บริษัท ราช – ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด

99.99

ด�ำเนินงานด้านเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษารวมทั้งลงทุน
และด�ำเนินการอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ลงทุนของบริษัทฯ
ใน สปป.ลาว

3

บริษัท ชูบุราชบุรี
อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด

50.00

ให้บริการงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์

4

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด

40.00

จัดหาเชื้อเพลิง

5

บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

25.00

ลงทุน พัฒนา และ
ด�ำเนินงานในธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้า

						

(ถือหุน้ โดยบริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด)

6

บริษัท อีแกท ไดมอนด์  เซอร์วิส จ�ำกัด

10.00

ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์
เครื่องกังหันก๊าซของ
ระบบผลิตไฟฟ้า

7

บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด

37.50

เหมืองถ่านหิน

8

บริษทั EDL - GEN จ�ำกัด (มหาชน) 881.00

10.108

89.05(1)

						

				
(1)

ลักษณะธุรกิจ

รวม

ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ลาว

(ถือหุ้นโดยบริษัท ราช-ลาว
เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท
อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด)

89.05

จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ต่างประเทศทั้งจ�ำนวน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วมและ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  www.sec.or.th
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้ า งรายได้ ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย
1. Capacity Charge ซึ่งครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมด
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษา และปรับตามความ

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าของ พร้อมของโรงไฟฟ้า (Actual Capacity Availability)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ซึ่งขายให้แก่ กฟผ. ตาม ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าตามที่ก�ำหนดในสัญญาซื้อขาย
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยโครงสร้างรายได้ ไฟฟ้า
พื้นฐานภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
2. Energy Charge ซึง่ จะได้รบั เมือ่ มีการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง และ
1. ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบ�ำรุงรักษา เป็นต้น

		 (Availability Payment : AP)

ส�ำหรับรายได้คา่ ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ
รายได้คา่ ความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้ RAC ค�ำนวณโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้คูณกับราคา
ครอบคลุมเงินลงทุนทั้งหมดที่ประกอบด้วย เงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าไฟต่อหน่วยการผลิต
เงินกู้ ผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ และค่าใช้จา่ ยคงทีใ่ นการด�ำเนินการ
เช่น ค่าใช้จ่ายบ�ำรุงรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรายได้คา่ ขายและการให้บริการ
เป็ น ต้ น โดยทั่ ว ไปแล้ ว ค่ า ความพร้ อ มจ่ า ยพลั ง ไฟฟ้ า อื่นๆ อีก ดังนี้
จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้าในการผลิตและจ่าย
กระแสไฟฟ้าตามที่ กฟผ. ก�ำหนด
1. รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า
ขนาดก� ำ ลั ง ผลิ ต รวม 2.65 เมกะวั ต ต์ และโรงไฟฟ้ า
2. ค่าพลังงานไฟฟ้า
เสาเถียร ขนาดก�ำลังผลิต 3.60 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่ม
		 (Energy Payment : EP)
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 โดย
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและโรงไฟฟ้าเสาเถียร ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอ
รายได้ ค ่ า พลั ง งานไฟฟ้ า จะได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารผลิ ต กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ท�ำการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้าและส่งเข้าระบบไฟฟ้าของ กฟผ. โดยมี ด้วยก๊าซธรรมชาติทเี่ ป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�ำ้ มันดิบ
ส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ
ด�ำเนินงานโดย บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
1. ค่าเชื้อเพลิง (Fuel Payment)
2. ค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตและบ�ำรุงรักษา
2. รายได้คา่ บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา ด�ำเนินงาน
(Variable Operating and Maintenance โดยบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
Payment)
ของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2552
ภายใต้ ก ฎหมายของ สปป.ลาว โดยบริ ษั ท ราช-ลาว
นอกจากรายได้ ห ลั ก จากค่ า ขายไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ จาก เซอร์วสิ จ�ำกัด มีรายได้หลักตามสัญญาให้บริการกับบริษทั
โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี แ ล้ ว บริ ษั ท ฯ ได้ ร วมรายได้ ค ่ า ขาย ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ดังนี้
ไฟฟ้าจาก บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(RATCH-Australia Corporation Limited: RAC) ซึ่งมี
1) สั ญ ญาให้ บ ริ ก ารเดิ น เครื่ อ งและบ� ำ รุ ง รั ก ษา
รายได้หลักจากสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวจากโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ  น�้ำงึม 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
พลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยโครงสร้าง จนสิ้นสุดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้า
รายได้พื้นฐานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย
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2) สัญญาให้บริการงานบ�ำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า กฟภ. แล้ว โดยมีรายได้ค่าขายไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วน
พลังน�้ำ น�้ำงึม 2 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 ระยะเวลา คือ
สัญญา 7 ปี
1) อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า โดยใช้อัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่ กฟผ. ขายให้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่ได้รับจากกิจการที่ควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายจ�ำหน่าย
ร่วมกันที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ
2) ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งขึ้นกับ
อีก ดังนี้
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
3) ค่ า ไฟฟ้ า ตามสู ต รการปรั บ อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า
1. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด และบริษัท ราชบุรี โดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (Ft ขายส่งเฉลี่ย)
เพาเวอร์ จ�ำกัด โดยบริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด และบริษัท
ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
5. บริษทั เฟิรส์ โคราชวินด์จ�ำกัดและบริษทั เค.อาร์.ทูจ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 50 และร้อยละ 25 ตามล�ำดับ มีรายได้ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 ด�ำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า
ค่าขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าความพร้อมจ่าย จากพลังงานลม มีรายได้คา่ ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม
พลังไฟฟ้า และค่าพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับรายได้ ห้วยบง 3 และ  หว้ ยบง 2 ขนาดก�ำลังการผลิตรวม 207 เมกะวัตต์
พื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
มีสญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและได้รับ
2. บริ ษั ท ชู บุ ร าชบุ รี อี เ ลคทริ ค เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด เงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�ำนักงาน
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มีรายได้จากงานให้บริการ คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จ�ำนวน 3.50 บาท
เดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโดยมีสญั ญาให้บริการเป็นระยะเวลา ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งได้เริ่ม
14 ปี ให้กับโรงไฟฟ้าของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เพือ่ จ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เมือ่
ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ก�ำลังผลิตชุดละ 700 เมกะวัตต์
ตามล�ำดับ โดยมีรายได้คา่ ขายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่น
เดียวกับบริษทั โซลาร์ตา้ จ�ำกัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า
3. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด ซึ่ง ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย
บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 33.33 มี ร ายได้ ค ่ า ขายไฟฟ้ า
จากโรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ -น�้ ำ งึ ม 2 โดยมี สั ญ ญาซื้ อ ขาย
6. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด (โคราช 3, โคราช 4
ไฟฟ้าอายุ 27 ปี นับแต่วันที่เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ และโคราช 7) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ด�ำเนินการ
กั บ กฟผ. โดยด� ำ เนิ น การจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า ครั้ ง แรก ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�ำลังการผลิต
(Initial Operation Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554
ติดตัง้ รวม 18 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งได้เริม่ เดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์เพื่อจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ. เมื่อ
4. บริษทั โซลาร์ตา้ จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 49 วันที่ 9 มีนาคม 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และ
ด�ำเนินงานโรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตามล�ำดับ โดยมีสัญญาซื้อขาย
8 แห่ง จ�ำนวนรวม 34.25 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
ไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก กับ กฟภ. และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุน
กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค (“กฟภ.”) และได้ รั บ เงิ น พัฒนาไฟฟ้า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
สนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ�ำนวน 8 บาท จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี และมี
ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี เมือ่ ปี 2555 โรงไฟฟ้าทัง้ 8 แห่ง รายได้คา่ ขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับบริษทั
ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ โซลาร์ต้า จ�ำกัด คือ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า ส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) และ Ft ขายส่งเฉลี่ย
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2554 - 2556
			
			
ประเภทของรายได้
			
รายได้จากการขายและการให้บริการ
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า
- ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
- ค่าพลังงานไฟฟ้า
- ค่าบริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		

รายได้ค่าบริการการจัดการ

ด�ำเนินการโดย

การถือหุ้น		
รายได้
ของ
บริษัทฯ		 2556		 2555		2554
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด

99.99
80.00
99.99
80.00
99.99
99.99

11,731.78
1,760.51
36,213.71
646.13
55.92
204.38

21.93 11,903.18
3.29 2,744.76
67.70 39,890.59
1.21
549.91
0.10
98.52
0.38
178.45

20.10 11,856.06 25.93
4.64 1,666.68 3.64
67.37 29,348.58 64.18
0.93
422.14 0.92
0.17
48.40 0.11
0.30
115.00 0.25

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
บริษัท เค.อาร์.ทู  จ�ำกัด
Pert Power Partnership
(กิจการที่ควบคุมร่วมกันของ RAC)
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด *
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด
บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด

25.00
33.33
49.00
20.00
20.00
30.00

660.56
212.12
138.94
122.39
89.43
68.42

1.23
0.40
0.26
0.23
0.17
0.13

826.71
224.57
54.80
(6.26)
(12.04)
21.01

1.40
0.38
0.09
(0.01)
(0.02)
0.04

615.07
314.49
5.79
(0.41)
(0.09)
50.37

50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
40.00
25.00
25.00
40.00
50.00
25.00
45.00
37.50
40.00

50.59
31.90
19.50
19.25
17.35
(435.43)
(12.69)
(11.50)
(8.82)
(1.78)
(1.18)
(0.35)
(0.17)
(0.05)
(0.01)

0.09
0.06
0.04
0.04
0.03
(0.81)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
-

(20.17)
(3.62)
14.20
9.09
10.51
(372.62)
32.55
(8.41)
(1.76)
(16.54)
(1.04)
(0.29)
(0.03)
(0.05)
(0.01)

(0.03)
(0.01)
0.02
0.02
0.02
(0.63)
0.05
(0.01)
(0.03)
-

389.63 0.85
(5.51) (0.01)
(8.39) (0.02)
(0.59)
(2.18)
(38.48) (0.08)
16.00 0.03
(1.35)
    (1.10)
  (0.08)
(0.08)
-

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
99.99

232.57
4.67

0.43
0.01

208.50
17.44

0.35
0.03

								

184.62
3.93

1.34
0.69
0.01
0.11

0.40
0.01
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

			
			
ประเภทของรายได้
			
ดอกเบี้ยรับ

ด�ำเนินการโดย

การถือหุ้น		
รายได้
ของ
บริษัทฯ		 2556		 2555		2554
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
197.80
118.62
49.71
14.11

0.37
0.22
0.09
0.03

343.87
159.61
79.05
2.09

0.58
0.27
0.13
-

237.26
245.29
75.17
2.82

0.52
0.54
0.16
0.01

12.52
12.16
5.33

0.02
0.02
0.01

2.13
14.38
0.93

0.02
-

0.05
14.63
0.19

0.03
-

1.06
0.02

-

1.05
0.01

-

0.83
1.46

-

99.99

0.02

-

0.01

-

-

-

เงินปันผลรับ

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
99.99
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) 99.99
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

125.48
95.42

0.23
0.18

115.64
72.67

0.20
0.12

38.94
21.12

0.09
0.05

รายได้อื่น **

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 80.00
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) 99.99
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
99.99
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
99.99
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
99.99

295.65
-

0.55
-

83.92
69.67

0.14
0.12

8.65
  -

0.02
-

62.26
49.02
0.27
  0.20

0.12
0.09
-

42.51
26.94
3.81
-

0.07
0.04
0.01
-

99.53
1.58
  0.05

0.22
-

99.99

0.17

-

-

-

-

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 80.00

645.83

1.21

-

-

-

-

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 80.00

-

-

783.68

1.32

-

-

ก�ำไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 80.00

-

-

1,069.44

1.81

-

-

		
		
		
		

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 80.00
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
99.99
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) 99.99
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
99.99
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
99.99
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
99.99
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
99.99
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
99.99
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด

บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ระยะยาว

รวมรายได้					 53,493.79 100.00 59,213.35 100.00 45,726.07 100.00
								
												
* เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2556 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด ลดสัดส่วนการถือหุน้ ใน บริษทั สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 25
												
** รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากเงินสนับสนุน รายได้เงินชดเชย รายได้คา่ เช่า และค่าบริการ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย และเงินทุนส�ำรองอืน่ ๆ  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสดของบริษทั ฯ ด้วย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้
ประจ�ำปี

ก�ำไร
(ล้านบาท)

2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

3,060
4,729
5,424
6,487
6,066
6,106
5,829
6,493
6,740
5,226
4,849
7,726
6,187

ก�ำไรหลังหัก
ร้อยละ
ส�ำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล
(ล้านบาท)/1

2,907
4,492
5,153
6,162
5,763
5,955
5,829
6,493
6,740
5,226
4,849
7,726
6,187

49.9
48.4
49.2
47.1
50.3
51.1
52.2
49.1
48.4
62.4
67.3
42.6
53.2

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

จ�ำนวนหุน้
(ล้านหุน้ )

1,450
2,175
2,537
2,900
2,900
3,045
3,045
3,190
3,263
3,263
3,263
3,292
3,292

1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450

เงินปันผลต่อหุน้
(บาท)

1.00
1.50
1.75
2.00
2.00
2.10
2.10
2.20
2.25
2.25
2.25
2.27
2.27/2

หมายเหตุ
/1
บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรประจ�ำปี จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินจ�ำนวน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายครบเต็มจ�ำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2549
/2
เป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

ส�ำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ
100 ของก�ำไรหลังจากหักเงินทุนส�ำรองตามกฎหมายและเงินทุนส�ำรองอื่นๆ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการแข่งขัน
สถานการณ์ไฟฟ้าโลก
IEO20131 รายงานว่า ระหว่างปี 2553-2583 ก�ำลัง
การผลิ ต ไฟฟ้ า ทั่ ว โลกจะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 20.2 ล้ า นล้ า น
กิโลวัตต์-ชั่วโมงไปเป็น 39.0 ล้านล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 2.2 ต่อปี โดยการใช้ไฟฟ้าในกลุม่ ประเทศ OECD2
มีอตั ราการเติบโตช้ากว่ากลุม่ Non-OECD3 โดยมีภมู ภิ าค
เอเชียที่เป็น Non-OECD น�ำโดยประเทศจีนและอินเดีย
เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตในการผลิตกระแสไฟฟ้า
มากที่สุดของโลกที่อัตราร้อยละ 3.6 ต่อปี โดยมีสัดส่วน
การผลิตของภูมภิ าคคิดเป็นร้อยละ 44 ของการผลิตทัว่ โลก
ปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดคือ
ถ่านหิน โดยมีการเพิม่ ขึน้ ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างมาก
ระหว่ า งช่ ว งทศวรรษที่ 2513-2523 และมี ก ารใช้
ก๊ า ซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่
2523-2543 ในทางกลั บ กั น การใช้ น�้ ำ มั น ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้ลดลงอย่างมากตัง้ แต่ปลายทศวรรษที่ 2513
เนื่องจากราคาน�้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

แสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลก แยกตามประเภทเชื้อเพลิง
ตัง้ แต่ปี 2553-2583 (ล้านล้านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
ที่มา : International Energy Outlook 2013

		 ส�ำหรับแนวโน้มการใช้เชือ้ เพลิงประเภทต่างๆ ในการ
ผลิตไฟฟ้าระหว่างช่วงปี 2553-2583 นัน้ การใช้พลังงาน
หมุ น เวี ย นมี แ นวโน้ ม จะเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น รวดเร็ ว ที่ สุ ด
โดยเฉพาะพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ พ ลั ง งานน�้ ำ
(เช่น การใช้พลังงานลม) จะมีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 9 ในปี 2583 จากเดิมในปี 2553 มีส่วนแบ่ง
ในตลาดร้อยละ 4 รองลงมาจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงจาก
ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะเติบโตในอัตรา
ร้อยละ 2.5 ต่อปี ในขณะที่เชื้อเพลิงถ่านหินจะเติบโต
ช้ากว่าที่อัตราร้อยละ 1.8 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ถ่านหิน
จะยังคงเป็นเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้ามากทีส่ ดุ ต่อไปถึง
ปี 2583 ทั้งนี้แนวโน้มของการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
การผลิตกระแสไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
หากมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ในเรื่องการลดและจ�ำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1. สถานการณ์ไฟฟ้ากลุ่มประเทศที่ส�ำคัญ
1) สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
		 ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของออสเตรเลียในช่วง 5 ปี
ทีผ่ า่ นมาเติบโตช้าลง เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของแผงโซลาร์ครัวเรือน
และราคาค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงมุ่งเน้นก�ำลัง
การผลิตติดตัง้ จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
เป็นเชือ้ เพลิงหลัก เน้นสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
รวมทั้งได้น�ำระบบการเก็บภาษีคาร์บอนเข้ามาใช้
ส่งผลต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีดงั กล่าวอาจถูก
ยกเลิกใน 18-24 เดือนข้างหน้า ภายใต้การน�ำของ
รัฐบาลใหม่

1 International Energy Outlook 2013
2 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออีซีดี (อังกฤษ : Organization for Economic Co-operation and Development-OECD)
เป็นองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ประเทศ
3 กลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ (Non-OECD member countries)
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โรงไฟฟ้า
บริษัทราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

3) สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
2) สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
		 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
		 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของเวียดนามเติบโตอยู่ใน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของอินโดนีเซียเติบโตเป็น
ระดับปานกลาง เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับสูง
ร้อยละ 8 ต่อปี จนถึงปี 2563 เนือ่ งจากอัตราการ
เพือ่ ลดปัญหาเงินเฟ้อทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการขยายตัว
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการขยายโครงข่ า ย
ของภาคธุรกิจ กลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ น
เชือ่ มโยงไฟฟ้า โดยมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่ม
ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ส่ ว นใหญ่ ม าจากภาค
กว่า 43 กิกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2555-2563 ส่วนใหญ่
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นนครโฮจิ มิ น ห์ ซิ ต้ี ภาครั ฐ ได้
มาจากเชือ้ เพลิงถ่านหิน โดยรัฐบาลมุง่ เน้นสนับสนุน
วางแผนเพิ่มก�ำลังการผลิตติดตั้งกว่า 44 กิกะวัตต์
การลงทุนในพลังงานความร้อนใต้พิภพ เนื่องจาก
ภายในปี 2563 เน้นการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน และ
มีส�ำรองในประเทศจ�ำนวนมาก รัฐบาลได้ลดการ
ลดการพึ่งพาพลังงานน�้ำ ภาครัฐได้มีการปรับปรุง
สนับสนุนทางการเงิน และผลักดันให้ราคาขายส่ง
กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเน้นสนับสนุน
ปรับตัวสูงขึ้น แต่การลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
และสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน
จ� ำ เป็ น ต้ อ งติ ด ตามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ทัง้ สายส่งและการกระจายไฟฟ้า แต่การครอบครอง
ถือครองทีด่ นิ เนือ่ งจากภาครัฐมีการกระจายอ�ำนาจ
ก�ำลังการผลิตติดตั้งอยู่ภายใต้รัฐบาลหรือบริษัท
สูท่ อ้ งถิน่ และต้องการให้คนในพืน้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื ครอง
ในเครือการไฟฟ้าเวียดนาม
มากกว่าชาวต่างชาติ

รายงานประจำ�ปี
2556
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4) สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
ราคาค่ า ไฟฟ้ า อาจปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
		 ในสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
ภาครั ฐ พยายามผลั ก ดั น ภาระต้ น ทุ น และ
ในอดีตอัตราการใช้ไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ถูกจ�ำกัด
ลดแรงจูงใจทางภาษีลง
ด้วยเงื่อนไขราคาค่าไฟฟ้าที่สูง เนื่องจากโครงข่าย
การเชือ่ มโยงไฟฟ้ายังไม่ได้รบั การพัฒนา แต่ปจั จุบนั
6) สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
มีการพัฒนาโครงข่ายมากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการ 		 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับกลาง เฉลี่ยร้อยละ 6
ภายหลังการเปิดประเทศ รัฐบาลพม่าวางเป้าหมาย
ต่ อ ปี จนถึ ง ปี 2563 โดยมี ค วามพยายามลด
เพิม่ อัตราการใช้ไฟฟ้าจากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 45
การพึ่งพาน�้ำมันดีเซลเนื่องจากราคาแพง และมุ่ง
ในปี 2564 เน้ น สร้ า งแรงขั บ เคลื่ อ นจากความ
สนับสนุนการใช้เชือ้ เพลิงถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
ต้องการไฟฟ้าในประเทศเป็นส�ำคัญ เชือ้ เพลิงหลัก
เป็นเชือ้ เพลิงหลักแทนและเพือ่ ส�ำรองใช้ในประเทศ
มาจากพลั ง น�้ ำ และก๊ า ซธรรมชาติ น อกชายฝั ่ ง
ก�ำลังการผลิตติดตั้งทั้งประเทศกว่าร้อยละ 75
อย่ า งไรก็ ต ามความไม่ แ น่ น อนทางการเมื อ ง
บริษัทเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นผู้ครอบครองตลาด
และประชากรหลากหลายกลุ ่ ม ที่ ก ระจายอยู ่
และด�ำเนินการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ทั่วประเทศ รวมทั้งการขาดเสถียรภาพด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนท�ำให้การเข้าไปลงทุนจ�ำเป็นต้องใช้
5) สถานการณ์และภาวะการแข่งขัน
ความระมัดระวังความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างมาก
		 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ สปป.ลาว ถูกจ�ำกัดด้วย 2. สถานการณ์ไฟฟ้าและการแข่งขัน
ในประเทศไทย
จ�ำนวนประชากรในประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80
เน้นจ�ำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ
ประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา การผลิต
ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศภายหลังการเปิด
กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้พลังน�ำ้ เป็นเชือ้ เพลิง และ ประชาคมอาเซียน คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 จนถึง
คาดว่ า โรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ และถ่ า นหิ น จะเป็ น ปี 2563 แรงขับเคลื่อนมาจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรมใหม่
โรงไฟฟ้าหลักทีส่ ง่ ออกไปจนถึงปี 2563 แต่แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งภาครัฐได้วางแนวนโยบายที่จะสนับสนุน

เชื่อนนํ้างึม 2
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การกระจายการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากเชื้ อ เพลิ ง ที่
หลากหลาย รวมถึงถ่านหินและพลังงานทดแทน ทั้งนี้
ปัจจัยเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดความไม่แน่นอนในการลงทุนทีส่ ำ� คัญ
อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการมีสว่ นร่วมของ
ภาคชุมชน สังคม และองค์กรอิสระ ที่อาจมีการคัดค้าน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประเทศ
ยังมีความน่าสนใจเนือ่ งจากภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก โดยใช้
เชือ้ เพลิงพลังงานทดแทนเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังต้องติดตาม
สถานการณ์การประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่รอบใหม่ ซึ่งใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้ า ในประเทศยั ง มี
การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงมากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ห น่ ว ยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ด�ำเนินการ ประกอบกับข้อจ�ำกัด
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ ท�ำให้หลายบริษัทฯ
ต้ อ งแสวงหาโอกาสและช่ อ งทางการลงทุ น ต่ า งๆ โดย
ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น และสถานที่ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยผู้ด�ำเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าที่ส�ำคัญ
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
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และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหน่วยงานเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้องด้านพลังงานและไฟฟ้า อาทิ บริษทั บ้านปู จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท โกลว์
พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
ในขณะเดียวกันบริษัทด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
ที่ส�ำคัญอย่างบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ควบรวม
บริ ษั ท พี ที ที ยู ทิ ลิ ตี้ จ� ำ กั ด (พี ที ที ยู ที ) และบริ ษั ท
ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ไอพีที) ตั้งบริษัท
ในเครือคือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด
หรือ จีพีเอสซี ท�ำหน้าที่ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า และรองรับ
การขยายงานโครงการต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. นอกจากนี้
ยั ง มี บ ริ ษั ท ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เช่น บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเมนท์
จ�ำกัด ในเครือกัลฟ์ เจพี ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียว
ที่ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ก�ำลังการผลิตถึง
5,000 เมกะวัตต์ ประเด็นส�ำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทาง
และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเปิด
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 นโยบาย
ภาครัฐด้านพลังงาน การปรับปรุงแผนพัฒนาก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้ า ของประเทศฉบั บ ใหม่ และแผนพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
หรือ AEDP ที่ให้ความส�ำคัญกับพืชพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทน เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี
2556

52

ปัจจัยความเสี่ยง

ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ผลิ ต ไฟฟ้า
ปัจจุบัน การด�ำเนินธุรกิจต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงและ
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ รวมถึ ง ความผั น ผวนทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยได้ก�ำหนด
แนวทางการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ถึ ง
ทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม
และบริ ห ารจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง ภายในและภายนอก
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ของโครงการ (Feasibility Study) ด้านเทคนิค การเงิน
กฎหมาย ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ มและปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจ
ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือด�ำเนิน
โครงการ การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity
Analysis) การบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและ
การควบคุมต้นทุนโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความ
น่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยการประเมิน
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และก�ำหนด
วัตถุประสงค์ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ของบริษัทฯ ได้แก่

นอกจากนี้ ในการพิจารณาลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆ
ทั้งโครงการใหม่ (Greenfield Project) โครงการเดิมที่มี
อยู่แล้ว (Brownfield Project) และ/หรือการลงทุนอื่นๆ
จะพิ จ ารณาโดยคณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าได้
พิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งความเหมาะสม

ก�ำหนดปัจจัยเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
บริ ห ารความเสี่ ย งของผลการด� ำ เนิ น งานของ
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการ
ที่มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการลงทุน
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บริหารการเงินให้รองรับการเติบโตตามแผนงาน 1. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
และเป้าหมายของบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน
บริ ษั ท ฯ ในฐานะที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานและ
ที่แข่งขันได้ และมีสภาพคล่องที่เหมาะสม
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร มีนโยบายลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งในและต่างประเทศ ได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าลงทุน
ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายและกฎระเบี ย บ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านการแข่งขัน ดังนี้
ที่เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน
1.1 ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
และองค์กรก�ำกับดูแล
ที่ ผ ่ า นมาการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตาม
จากการที่ รั ฐ บาลมี น โยบายกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
เป้าหมายและได้รบั การยอมรับจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจาก
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุม และแนวโน้ ม ที่ จ ะมี ก ารรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต
ภายในที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง ทั้ ง ในส่ ว นของโรงไฟฟ้ า ขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้า
ได้อย่างทันท่วงที โดยการวางแผนงานด้านบริหารความเสีย่ ง จากพลั ง งานทดแทน และเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นา
ไว้ล่วงหน้า มีคณะท�ำงานติดตามและตรวจสอบอย่าง ก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573
ใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2553 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
ที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได้ทั้งก่อนและหลังการใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ท�ำให้มีบริษัท
มาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีระบบการควบคุม เอกชนหลายแห่ ง ให้ ค วามสนใจการลงทุ น ในธุ ร กิ จ
ภายในที่ ดี มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งาน         พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้จัดหาบุคลากร
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์
(ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ยังมีระบบการประเมินผลในทุกๆ เป็นคณะท�ำงานและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม
ไตรมาส ท�ำให้ทราบถึงปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อม ความพร้อม ศึกษา ติดตาม และประเมินความสามารถ         
ที่เปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  จึงท�ำให้ ในการแข่งขันและให้สามารถด�ำเนินการได้ทันท่วงที
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ความเสี่ยงได้ดี เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด รวมทั้ง
สามารถระบุความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในปัจจุบนั และความเสีย่ ง ภาครั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งานทดแทน พลั ง งาน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี และจากการทีบ่ ริษทั ฯ ทางเลื อ ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การลดผลกระทบ
มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง จากภาวะโลกร้ อ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ป รั บ เพิ่ ม เป้ า หมาย
ในทุ ก ๆ ไตรมาส การก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจาก 200 เมกะวัตต์
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งในแต่ ล ะด้ า นที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป็ น 500 เมกะวั ต ต์ ภายในปี 2559 และได้
เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ท�ำให้สามารถระบุ แสวงหาโอกาสการลงทุ น ในโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
ความเสีย่ งได้รวดเร็วและทันเวลา มีการก�ำหนด KPI (Key   พลั ง งานทดแทนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
Performance Indicator) ทีเ่ หมาะสมเพือ่ วัดกระบวนการ ประกอบด้ ว ย พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานลมและ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสการเกิด พลังงานชีวมวล โดยการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
ความเสีย่ งและผลกระทบ เพือ่ ประเมินระดับของความเสีย่ ง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรหลายแห่งที่ด�ำเนินงาน
และก�ำหนดมาตรการก่อนและหลังการบริหารความเสี่ยง โครงการอยู ่ แ ล้ ว ซึ่ ง จะช่ ว ยป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการ
ด�ำเนินโครงการ และยังสามารถประมาณการก�ำหนดเวลา                       
โดยมีการประเมินผลในทุกๆ ไตรมาส
แล้วเสร็จของโครงการได้
หลักการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ
ประกอบด้วย
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1.2 การปรับแผนด�ำเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่ อ รั ก ษาความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นน�ำของประเทศและภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์
ของกลุ่มบริษัทฯ และก�ำหนดเป้าหมายเพิ่มก�ำลังการผลิต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยศึกษาความหลากหลาย
ในการผลิตไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
โรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย น
ทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยการร่วมทุนทัง้ โครงการใหม่
และโครงการที่ด�ำเนินการแล้ว ตลอดจนแสวงหาโอกาส
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น ธุ ร กิ จ เหมื อ งถ่ า นหิ น
ธุรกิจการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านเชื้อเพลิงและต้นทุนในการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า

ด้านต้นทุนการเงิน การวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียด
รอบคอบ การคงอันดับเครดิตของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับ
ที่ ดี และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
ยังคงเป็นทีย่ อมรับและมีศกั ยภาพในการลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ ต่อไป

1.3 ภาวะการแข่งขัน
ปัจจุบันบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นน�ำ
ของประเทศ มีสดั ส่วนก�ำลังผลิตคิดเป็นร้อยละ 14 ของก�ำลัง
การผลิตรวมของประเทศ จากการสนับสนุนการลงทุน
ด้านการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐ ท�ำให้มีบริษัทเอกชนสนใจ
ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้ามากขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญกับ
การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ความท้ า ทายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ประเมินศักยภาพของ
องค์กรพบว่า มีจุดแข็งทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
บุคลากรที่มีประสบการณ์สูง พันธมิตรทางธุรกิจทั้งในแง่
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ไม่เข้าร่วมการ การด� ำ เนิ น โครงการและการจั ด หาเงิ น กู ้ สภาพคล่ อ ง
ประมู ล โครงการผู ้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า อิ ส ระ (IPP พ.ศ.2556)   แหล่งเงินทุน ท�ำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ จะสามารถด�ำรงความสามารถ
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ จั ด หาบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย งจาก ในการแข่งขันได้
ต่างประเทศ มาด�ำเนินการจัดท�ำและพัฒนาแผนกลยุทธ์ใหม่
ระหว่างปี 2557-2566 เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ ดังนี้
2.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ขายไฟฟ้ า กลั บ ประเทศ และ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อ
ประเทศในกลุ่ม AEC ที่มีศักยภาพ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ประกอบการพิจารณา
- แสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มในประเทศ ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน  วางแผนช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
จากโครงการ SPP โครงการพลังงานทดแทน ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง ในการระดมทุน รวมถึงการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยประเภท
และการซื้อกิจการ
คงทีห่ รือลอยตัว ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ ในปี 2556
- แสวงหาพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม กลุ่มบริษัทฯ ได้บริหารจัดการเงินกู้เดิม และจัดหาเงินกู้
ศักยภาพการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ระยะสั้นและระยะยาวส�ำหรับโครงการใหม่เพิ่มเติมโดย
- ปรับแนวทางการลงทุนให้สมดุล ระหว่าง มีต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสม และใช้เครื่องมือทางการเงิน
การพั ฒ นาโครงการใหม่ และการซื้ อ กิ จ การ เพื่ อ การ ประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพือ่ ลดความเสีย่ ง
เติบโตที่มั่นคง
ของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- กระจายการลงทุนสูธ่ รุ กิจเกีย่ วเนือ่ งให้มากขึน้
เช่น ธุรกิจระบบส่ง ธุรกิจการเดินเครื่อง และบ�ำรุงรักษา
2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โรงไฟฟ้า
เพือ่ ให้การบริหารความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
- วางแผนทางการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เงินตราต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ
เพื่อรองรับการลงทุน และความแข็งแกร่งทางการเงิน
ได้ ว างแผนบริ ห ารความผั น ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยการจัดโครงสร้างเงินทุนของบริ ษั ท ฯ และโครงการ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ น้ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพใน ต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แหล่ ง ที่ ม าของรายได้และจัดท�ำ
แบบวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทางการเงิ น อั น เกิ ด จาก
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ความเคลื่ อ นไหวของค่ า เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศ ในกรณี
3.2 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
และบริษัทในเครือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(Hedging Instruments) ที่ เ หมาะสมและบริ ห าร
เพื่ อ ให้ ผ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริ ษั ท ในเครื อ บรรลุ ต ามเป้ า หมาย บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบ
ตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผลอย่ า งใกล้ ชิ ด ได้ แ ก่
2.3 การขาดสภาพคล่อง
เป้าหมายด้านความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางในการระดม ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนด
เงินทุน บริษัทฯ ได้วางแผน และปรับปรุงแผนการจัดหา ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การจัดการสิ่งแวดล้อ ม                   
เงิ น ทุ น และบริ ห ารเงิ น สดของกิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ยังมีการ
เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอและทันต่อการใช้เงิน บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการเดิ น เครื่ อ งและบ� ำ รุ ง รั ก ษา          
ในโครงการต่างๆ รวมถึงก�ำหนดนโยบายกันเงินส�ำรองเพือ่ โรงไฟฟ้าทีด่ ำ� เนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว โดยการวางแผน
การลงทุ น    การจัดเตรียมวงเงินส�ำรองประเภทต่างๆ ด้านการใช้งบประมาณในการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินทั้งใน การจัดท�ำสัญญาระยะยาวเพื่อจัดหาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
เพือ่ รักษาระดับความเชือ่ มัน่ และความพร้อมของโรงไฟฟ้า
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นไปตามสัญญากับ กฟผ. โดยไม่เสียค่าปรับ และได้รบั
3. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
ความพร้อมจ่ายเต็มจ�ำนวน ตลอดจนการควบคุมดูแล         
ค่าใช้จา่ ย เพือ่ รักษาระดับความสามารถในการท�ำก�ำไรและ
นับเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร เพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น โดยการติดตามข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษัท 4. ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ในเครืออย่างใกล้ชิด มีสายงานก�ำกับดูแลบริษัทในเครือ
รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามและรายงานผลการด� ำ เนิ น งานของ
บุ ค ลากรถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการ
โครงการที่บริษัทฯ ลงทุน นอกจากนี้ยังแต่งตั้งผู้แทนของ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ บริษัทฯ ตระหนักและ
บริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหาร ในบริษัทที่ลงทุน ให้ความส�ำคัญอย่างสูงต่อการบริหารทรัพยากรบุ ค คล
เพื่อมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กเพื่ อ ให้ ไ ด้
พัฒนาโครงการ รวมถึงการติดตามผลการด�ำเนินงานของ บุคลากรที่ดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของ
โครงการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง บริษทั ฯ การสร้างขวัญและก�ำลังใจเพือ่ ธ�ำรงรักษาบุคลากร
สม�่ำเสมอ
ทีม่ ศี กั ยภาพไว้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นธรรม และเทียบเคียงได้กับธุรกิจ
3.1 เงินปันผลรับจากบริษัทในเครือ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพของ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
บุคลากร รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานโดย ปฏิบตั งิ านและระบบงานให้มคี วามพร้อมรองรับการขยาย
ภาพรวม บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีการตรวจสอบ  ติดตาม ธุรกิจของบริษัทฯ
และประเมิ น ผลบริ ษั ท ในเครื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด โดย
เน้ น ให้ความส�ำคัญกับตัวแปรทีจ่ ะกระทบกับรายได้และก�ำไร 5. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร
ซึง่ จะส่ ง ผลต่ อ เงิ น ปั น ผลรั บ ที่ จ ะได้ จ ากบริ ษั ท ในเครื อ
และให้ บ ริ ษั ท ในเครื อ ก� ำ หนดแผนรายปี ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
การผลิตไฟฟ้าแม้จะมีค วามส�ำคัญอย่างยิ่งยวด
กับเป้าหมายของบริษัทฯ และมีแผนปฏิบัติการรองรับ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เ จริ ญ เติ บ โตและยกระดั บ
ในกรณีที่คาดว่าจะกระทบกับเงินปันผลรับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น หากการด�ำเนินงาน
และการบริหารจัดการผลกระทบต่างๆ ไม่รอบคอบและ
รัดกุม อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร และ
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กลายเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจสร้างการเติบโต
ของบริษัทฯ ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงตระหนักและ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรั ก ษาชื่ อ เสี ย ง และภาพลั ก ษณ์
ที่ ดี ข ององค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งการยอมรั บ ของสาธารณชน
อย่างต่อเนือ่ ง
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นภาพลั ก ษณ์
บริษัทฯ ได้ใช้กลไกการสื่อสาร การด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือซีเอสอาร์ และ
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ในการป้องกัน
และรักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หากบริษทั ฯ
มี ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ย ่ อ มน� ำ ไปสู ่ ความเชื่อถือ
ความเชื่ อ มั่ น และการยอมรั บ ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ในที่สุด
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้กลไกทั้งสามประการ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งมิ ใ ห้ ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ข อง
บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบด้านลบ สรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
		1) การสือ่ สาร
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง บริษทั ฯ มีการสือ่ สารข้อมูลการ
ด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในด้ า นต่ า งๆ แก่ ผู ้ ที่ มี ส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องการสือ่ สาร
ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และ
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ส่ ง ไปยั ง ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
รวมทัง้ สาธารณชนอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้
ยังมีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จากสื่อ
และแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

ที่อ าจจะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และได้ทบทวนแผนการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤติเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
จัดการและควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการสื่อสาร
ในช่วงเกิดเหตุการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในปี ที่ ผ ่ า นมา ไม่ มี ป ระเด็ น ข่ า วสารที่ ส ่ ง ผล
กระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
แต่อย่างใด         
		
		2) การด�ำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสีย และแสดงจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะองค์การ
ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกเหนือจากการยึดมัน่ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
และด�ำเนินธุรกิจแล้ว ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงสานต่อ
งานกิจกรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ยังท�ำกิจกรรมและโครงการที่จรรโลงสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ อาทิ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ทีด่ ำ� เนินการร่วมกับกรมป่าไม้ ด้วยการเข้าไปสนับสนุนและ
ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่าไม้
ในรู ป ของป่ า ชุ ม ชน เพื่ อ รั ก ษาพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ข องประเทศ
ให้คงอยู่เป็นแหล่งน�้ำ  แหล่งอาหาร เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อน ขณะเดียวกัน
ยังช่วยกระตุน้ และสร้างจิตส�ำนึกของชุมชนและคนในสังคม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ให้หนั มาช่วยกันอนุรกั ษ์ปา่ ไม้มากขึน้   รวมถึงการท�ำโครงการ
ขยายผลพลังงานชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับส�ำนักงาน
พลังงานจังหวัดราชบุรี มุง่ เน้นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
แก่ชุมชนเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการ
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้ า ท� ำ ให้ ใ นปี ที่ ผ ่ า นมาสามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ได้มากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อเกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันน�ำมาซึ่งความเชื่อถือ ส่งผลต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในที่สุด  
		3) การสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ชุ ม ชน อั น เป็ น
การรักษาชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรในอีกทางหนึง่
บริ ษั ท ฯ ได้ บั ญ ญั ติ เ ป็ น นโยบายที่ ชั ด เจนให้ โ รงไฟฟ้ า
และกิ จ การต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ อยู ่ ร ่ ว มกั บ ชุ ม ชนแบบ
“เพื่อนบ้านที่ดี” ด้วยการเกื้อกูล ยอมรับ และไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยมีการเข้าพบปะ
เยีย่ มเยียน รับฟังความคิดเห็น เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ชุ ม ชน รวมถึ ง เปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนเข้ า มาติ ด ตาม
ตรวจสอบและเรียนรู้การท�ำงานของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับข้อร้องเรียนหรือความวิตกกังวลของ
ชุมชนที่เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและสิ้ น สุ ด
โดยเร็วที่สุด

6. ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าร่วมวิเคราะห์มุมมองที่เกี่ยวกับ
กฎหมายส�ำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบันและการลงทุน
ในโครงการใหม่ รวมทั้งมีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติงาน
และหลักทรัพย์ ภายใต้ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท
ท� ำ ห น ้ า ที่ ดู แ ล ก� ำ กั บ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตาม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎระเบี ย บและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ในการจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้า ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบ
จั ด การสิ่ ง แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่าง
เคร่งครัด โดยก�ำกับดูแลให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งในกลุม่ บริษทั ฯ
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อ ปัจจัย
มีการตรวจติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทัง้ อากาศ น�ำ 
้ เสียง ความเสีย่ งดังกล่าว ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ยังให้มีฝ่ายกฎหมายท�ำหน้าที่ดูแลและก�ำกับ www.ratch.co.th หรือเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th
การด�ำเนินงานตามกฎหมายบริษัทมหาชน และกฎหมาย

รายงานประจำ�ปี
2556
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
40%
99.99%

99.99%

55.18%

บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

99.99%

บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด

100%

บริษัท ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

บริษัท เขาค้อ วินด์
พาวเวอร์ จ�ำกัด

49%

บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด

40%

40%

99.99%

บริษัท ราชบุรี
พลังงาน จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด

40%

99.99%

บริษัท ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จ�ำกัด

กลุ่มโรงไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ

บริษัท ราชบุรี
อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

25%

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด

40%

20%

20%

40%

บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด

บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด

บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ำกัด

บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
33.33%

40%

25%

99.99%

บริษัท เซาท์อีสท์
เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด

75%

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
25%

50%

10%

บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด

100%

บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

บริษทั ไฟฟ้าน�ำ้ งึม 2 จ�ำกัด

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด

บริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

บริษทั อาร์เอช
อินเตอร์เนชัน่ แนล (มอริเชียส)
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

99.99%

บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด

100%

บริษทั อาร์เอช
อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิงค์โปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

25%

บริษัท ไฟฟ้า
เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
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5.801%

4.307%

EDL-Generation Public Company

80%

บริษทั ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

50%

บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด

37.5%

40%

99.99%

บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด

บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด

บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
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รายงานประจำ�ปี
2556

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ล�ำดับที่
1
2

3
4
5
6

7
8
9

10

ผู้ถือหุ้น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กลุ่ม NORTRUST NOMINEES LIMITED
NORTRUST NOMINEES LTD.
NORTRUST NOMINEES LIMITED-MELBOURNE BRANCH FUTURE FUND CLIENTS
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT1 NON LENDING THAILAND
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
ส�ำนักงานประกันสังคม
ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
ส�ำนักงานประกันสังคม (4 กรณี)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
กลุ่ม AIA Company Limited
AIA Company Limited-AIA D-PLUS
AIA Company Limited-APEX
AIA Company Limited-TIGER
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กลุ่ม STATE STREET BANK
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON FOR MAS
กลุ่ม HSBC
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT KOM-MANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

รวม

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
จ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
หมายเหตุ		 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด�ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอืน่ ทีร่ วมถึงลงทุนกับบุคคลอืน่ เพือ่ ด�ำเนินการดังกล่าว
				 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 7 ท่าน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
รวมทั้งสิ้น
			

2) ข้อบังคับ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดว่า “ห้ามมิให้บคุ คลทีไ่ ม่มสี ญั ชาติไทยถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด”

การกระจายการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุม
ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)
ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต�่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย
รวมทั้งสิ้น
			 3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการด�ำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ข้อ 7 ระบุว่า “บริษัทจดทะเบียน
				 ต้องด�ำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า		
				 ร้อยละ 15 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน”
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

652,500,000
132,968,867

45.00
9.17

116,363,900
67,982,600

8.03
4.69

59,073,953
49,487,100

4.07
3.41

27,118,800
24,577,200
23,839,116

1.87
1.69
1.64

17,548,224

1.21

1,171,459,760

80.78

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

18,635
60
18,695

1,087,500,000
362,500,000
1,450,000,000

75.00
25.00
100.00

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

6
13
17,897
779
18,695

901,832,767
143,736
547,999,965
23,532
1,450,000,000

62.20
0.01
37.79
0.00
100.00

132,690,267
215,900
52,800
9,900
58,360,560
9,622,040
32,217,100
11,100,000
6,170,000

22,770,061
741,155
327,900
9,205,800
8,130,124
109,100
100,000
3,200

278,540,240
1,450,000,000

19.22
100.00
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตพลังงานไฟฟ้า
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 45 และผู้ลงทุนทั่วไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55  

กฟผ.
เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ทีด่ ำ� เนินงานหลัก
เกีย่ วกับการผลิต จัดให้ได้มา และจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศและประเทศใกล้เคียง และธุรกิจอืน่ ทีร่ วมถึงการ
ลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อด�ำเนินกิจการดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติ กฟผ. โดยมีบริษัทในเครือจ�ำนวน 5 บริษัท ดังนี้

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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บริษัทในกลุ่มธุรกิจที่ กฟผ. เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น
และมีลักษณะธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด จึงท�ำให้ในบางครั้งเกิดภาวะการแข่งขันกันเอง
ในการเข้าร่วมพัฒนาโครงการของกลุม่ ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น
กรณีการเข้าร่วมประมูลไอพีพี เมื่อต้นปี 2556 เป็นต้น
จึงท�ำให้ กฟผ. ปรับเปลี่ยนทิศทางในอนาคตโดยให้มี
นโยบายทีจ่ ะให้บริษัทที่มีธุรกิจประเภทเดียวกันผนึกพลัง
ร่วมกันในการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ในต่างประเทศ
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มธุรกิจ
ให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
พลังงานได้  

และผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นที่ขายไฟฟ้าในประเภทเชือ้ เพลิง
การผลิตชนิดเดียวกัน และขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ.
ในช่วงเวลาเดียวกัน ส�ำหรับข้อตกลงและสั ญ ญาต่ า งๆ
ที่กระท�ำร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ และ
กฟผ. ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาให้บริการ
เดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
จ�ำกัด ระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. และ
สัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาของ
บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ กฟผ. เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี เ งื่ อ นไข
ทางการค้าโดยทั่วไป

ที่ ผ ่ า นมา กฟผ. ได้ ส ่ ง ผู ้ แ ทนมาเป็ น กรรมการใน
บริ ษั ท ในเครื อ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท นั้ น ๆ
โดยทีบ่ ริษทั เหล่านัน้ สามารถก�ำหนดนโยบาย บริหารจัดการ
การด�ำเนินธุรกิจและการพิจารณาลงทุนของแต่ละบริษัท
ได้ตามความเหมาะสม ส�ำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ ง จ� ำ กั ด (มหาชน) กฟผ. ได้ ส ่ ง ผู ้ แ ทนมาเป็ น
กรรมการของบริษัท จ�ำนวน 7 คน จากจ�ำนวนกรรมการ
ทั้ ง หมด 15 คน นอกเหนื อ จากการเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่
ร้อยละ 45 ของบริษทั ฯ แล้ว กฟผ. ยังเป็นผูร้ บั ซือ้ ไฟฟ้าหลัก
ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 14 ของก�ำลังการผลิตรวม
ของประเทศ ภายใต้ เ งื่ อ นไขการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันกับการซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ กฟผ. ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ
และเจตจ� ำ นงในการผนึ ก ก� ำ ลั ง กั น เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริม
รักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตสู่องค์กร
ที่มีความเอื้ออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นส�ำคัญ
ผู ้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดหั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  www.sec.or.th
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โครงสร้างการจัดการ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.1		 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี รรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 
7 คน และไม่เกินกว่า 15 คน ให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ให้มี
กรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด และอย่างน้อย 3 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่
ในราชอาณาจักร ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร และไม่ใช่บคุ คลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารสูงสุด และประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เลือกตั้งจากกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อ คณะกรรมการฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
การบริหารและด�ำเนินงาน การถ่วงดุลอ�ำนาจ รวมทั้ง
ให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่บังคับใช้

ถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยถูก
ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการของหน่วยงานอืน่ ไม่เป็นข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีคุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท�ำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่
บริษัทฯ ก�ำหนด ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเท
ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ

ในช่วงเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
และกรรมการต้องไม่กระท�ำการใดอันมีลกั ษณะเป็นการเข้าไป
บริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษทั ฯ ในลักษณะทีม่ ผี ลบัน่ ทอน
1.2		 คุณสมบัติของกรรมการ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บคุ คลหรือ
กรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม นิตบิ คุ คลใดๆ ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งรวมถึงไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
1.3		 การแต่งตั้งและวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก 			 ของกรรมการ
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำโดยทุจริต ไม่เคย
กรรมการได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งเพราะ
เหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคล
ดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการทีต่ นแทน กรรมการอยูใ่ นต�ำแหน่งติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ โดย
กรรมการอิสระให้อยูใ่ นต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
หรือไม่เกิน 6 ปี

2. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

		
คณะกรรมการฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ ตามที่ระบุ
ไว้ไนหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยง
ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดย
ไม่จำ� กัดอยูแ่ ต่เฉพาะผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใดหรือรายใด ทัง้ นี้ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณ การติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อย
ไตรมาสละครั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการ
แต่งตั้งและหรือถอดถอนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดร่วมกันไว้ที่เชื่อมโยงกับค่าตอบแทนของบริษัทฯ
การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง การก�ำกับดูแลให้มี
การปฎิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การสือ่ สารกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ และสาธารณชน โดยจัดให้มี
ระบบการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดตัง้
และก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
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รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งก�ำหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านตนเองเป็นประจ�ำทุกปี (บริษทั ฯ ก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไว้ในระเบียบ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการฯ และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
ของบริษทั ฯ ส�ำหรับรายงานการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ
และร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการฯ เป็ น รายบุ ค คล
มี ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ รายงานการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)

3. กรรมการอิสระ
“กรรมการอิสระ” ตามนิยามของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้เผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดรายละเอียดเช่นเดียว
กับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนในประเด็น
ต่างๆ คือ การไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ในลักษณะที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีหรือ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่า
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน คือ กรรมการ
อิสระของบริษทั ฯ ถือหุน้ บริษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในขณะที่
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนให้ถือหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 1
การสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กกรรมการ ดั ง
รายละเอี ย ดที่ แ สดงไว้ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ ดั ง กล่ า ว และ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการ
อิสระตามนิยามข้างต้น จ�ำนวน 8 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่ง
ในสามของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมด (15 คน) ได้ แ ก่
เรืออากาศเอกศิรเิ ดช จุลเปมะ พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยมิ้
นายสาธิต รังคสิริ นายทรงภพ พลจันทร์ นายสุวทิ คงแสงภักดิ์
นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย และ
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

รายงานประจำ�ปี
2556
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4. คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 15 คน ดังนี้
1. นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
2. นายตระกูล วินิจนัยภาค
กรรมการ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
3. เรืออากาศเอกศิริเดช  จุลเปมะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยิ้ม
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสาธิต รังคสิริ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์
กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
7. นายทรงภพ พลจันทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
8. นายประจวบ อุชชิน
กรรมการ และกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
9. นายสุวิท คงแสงภักดิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายรัมย์ เหราบัตย์
กรรมการ
14. นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
15. นายพงษ์ดิษฐ พจนา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ซึ่งได้ผ่านการ
สรรหาและคัดเลือกเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผูก้ ำ� หนดนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ของฝ่ายบริหาร (ประวัตยิ อ่ และข้อมูลของกรรมการปรากฏ
ในข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการ
และผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  www.sec.or.th

5. คณะกรรมการชุดย่อย
5.1		 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
ตามข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งประกอบด้วย
เรื อ อากาศเอกศิ ริ เ ดช จุ ล เปมะ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการตรวจสอบทั้ ง 4 คน เป็ น กรรมการอิ ส ระ
และเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการสอบทานการปฏิบตั ิ
รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ) และนายพรชัย จ�ำนงค์เดช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ รั บ ผิ ด ช อ บ ต ่ อ
คณะกรรมการฯ โดยตรงและมีอ�ำนาจหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามที่ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการฯ
ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยสรุป
ได้แก่ การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ การพิจารณา คัดเลือก เสนอ
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของ ตลท. การจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมความเห็นทีเ่ ปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ
การสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน การพิจารณา
และทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ การสรุปภารกิจของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ
และการรายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร (บริษัทฯ
ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�ำหรับรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดใน
หัวข้อรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ )ี
5.2		 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
			 และก�ำหนดค่าตอบแทน
			ก ร ร ม ก า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล แ ล ะ ก� ำ ห น ด
ค่าตอบแทน แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการฯ และมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย นายตระกูล วินจิ นัยภาค
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
นายทรงภพ พลจั น ทร์ และนายพู น สุ ข โตชนาการ
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กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
นายพงษ์ดิษฐ พจนา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ท�ำหน้าที่
เลขานุการ
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก� ำ หนด
ค่ า ตอบแทน รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
โดยตรง และมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับ
คณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
(หมายถึ ง ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
ของกลุม่ บริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการฯ
ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากร
บุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ การ
ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ข นาดและ
องค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกั บ องค์ ก ร รวมถึ ง ให้ มี ก าร
ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการ
ที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มี
คณะผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทีเ่ หมาะสม
และประสบการณ์ในการด�ำเนินกิจการของกลุม่ บริษทั ฯ ให้
มีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ การคัดเลือกและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ การจัด
ให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญ การก�ำหนด
นโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงจ�ำนวน
ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ให้ แ ก่ ก รรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้สามารถ
ชักน�ำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและ
คุณสมบัติตามที่ต้องการ การก�ำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์
วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม
บริษทั ฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ�ำปีทเี่ กีย่ วโยงกัน
แผนธุรกิจที่ร่วมก�ำหนดไว้ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่ม
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ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมิ น ผลด้ ว ย รวมทั้ ง การเปิ ด เผยนโยบายเกี่ ย วกั บ
การก�ำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจ�ำนวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (บริษัทฯ ก�ำหนดหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการทรั พ ยากร
บุ ค คลและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนไว้ ใ นระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ส�ำหรับรายงานการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนและ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดในหัวข้อ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)
5.3		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย พลต�ำรวจโท
ถาวร จั น ทร์ ยิ้ ม ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
นายสุ วิ ท คงแสงภั ก ดิ์ และนายเมฆิ น ทร์ เพ็ ช รพลาย
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี น ายสุ ที ป ธรรมรุ จี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และมีอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้แก่ การพิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้าน
การเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผล
กระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งของกิ จ การ เป็ น ต้ น เพื่ อ น� ำ เสนอ
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ การก�ำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้
อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม การดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ าม
นโยบายการบริหารความเสีย่ งภายใต้แนวทางและนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ การก�ำหนดเกณฑ์วัด
ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
การก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ การทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมี

ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด
รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม�่ำเสมอ
เกี่ยวกับการบริหารการด�ำเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้ (บริษัทฯ ก�ำหนดหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไว้ ใ น
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และเผยแพร่
บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ส� ำ หรั บ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดใน
หัวข้อรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ )ี
		 คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
“คณะท�ำงานบริห ารความเสี่ยง” ได้รับแต่งตั้ ง
จากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็น
ประธานคณะท�ำงาน ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็น
คณะท�ำงาน และผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการ
คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ครอบคลุมถึงการระบุลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัย
ความเสี่ ย ง ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ติดตามและศึกษาเกณฑ์การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐานสากลและตามข้อก�ำหนดของทางการ
เสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตาม
และก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจน
จัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
5.4		 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
กรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น แต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมการฯ และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุนของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
นายคุ รุ จิ ต นาครทรรพ ประธานกรรมการกลั่ น กรอง
การลงทุน นายตระกูล วินจิ นัยภาค นายประจวบ อุชชิน และ
นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ กรรมการกลัน่ กรองการลงทุน โดยมี
นายพีระวัฒน์ พุม่ ทอง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วางแผน
และพัฒนาธุรกิจ ท�ำหน้าที่เลขานุการ
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คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุนรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการฯ โดยตรง และมีอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ
ได้ แ ก่ การก� ำหนดกลยุท ธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน
งบประมาณการลงทุ น ผลตอบแทนการลงทุ น และ
ผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มก�ำลัง
การผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ การพิจารณา
กลั่นกรองการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้
โครงการลงทุนของบริษทั ฯ มีความเชือ่ มโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ
โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุ น และปัจ จัยเสี่ยงต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องให้มีการ
บริ ห ารจั ด การให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ รวมทั้ ง การ
ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลโครงการที่ ไ ด้ รั บ
อนุมตั ใิ ห้เข้าลงทุน และรายงานคณะกรรมการฯ เพือ่ รับทราบ
(บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนไว้ในระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ ส� ำ หรั บ รายงานการจั ด การประชุ ม
คณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น และการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมของกรรมการกลั่นกรองการลงทุนเป็นรายบุคคล
มีรายละเอียดในหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)

6. กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
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กล่าวโดยสรุป คือ คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนด
นโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ในขณะที่
ฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติและ
รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการฯ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการ
บริหารสูงสุดของบริษทั ฯ มีอำ� นาจในการบริหารงานประจ�ำ
ได้ แ ก่ มี อ� ำ นาจบั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ้ า งของ
บริษัทฯ อ�ำนาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษ
ทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานและลูกจ้าง
พ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน
และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการฯ การ
ออกค�ำสั่งหรือประกาศ ก�ำหนดวิธีการบริหารงานและ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ
ของบริษทั ฯ และมติคณะกรรมการฯ การก�ำหนดหน้าทีแ่ ละ
เงื่อนไขในการท�ำงานให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ
ระดับต่างๆ ปฏิบัติ
ในส่วนของกิจการเกีย่ วกับบุคคลภายนอก กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจกระท�ำแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้
ยกเว้นในรายการทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระท�ำได้
ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ที่ มี
กรรมการอิ ส ระเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเท่ า นั้ น เพื่ อ การนี้
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอ�ำนาจให้บุคคลใดกระท�ำ
กิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ เว้นแต่กจิ การอันจะเป็นพันธะ
ผูกพันบริษทั ฯ ในฐานะผูก้ ู้ ผูซ้ อื้ หรือผูว้ า่ จ้างท�ำของ ซึง่ อาจ
ด�ำเนินงานเป็นมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาท ส�ำหรับนิตกิ รรม
ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระท�ำโดยฝ่าฝืนระเบียบของ
บริษทั ฯ หรือมติของคณะกรรมการฯ ย่อมไม่ผกู พันบริษทั ฯ
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะให้สัตยาบัน

เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และความเป็น
อิสระของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีนโยบาย
ก� ำ หนดกรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ฯ ได้
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตราส� ำ คั ญ ของ
บริษัท หรือกรรมการอื่นสองคน ยกเว้นกรรมการอิสระ
ลงลายมื อชื่ อร่วมกันและประทับ ตราส�ำคัญ ของบริษัท
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือรับรอง
ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการ
กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
www.ratch.co.th)
วงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในขณะที่การจัดซื้อ
จัดจ้างในวงเงินครัง้ ละเกินกว่า 30 ล้านบาท ให้เป็นอ�ำนาจ
7. โครงสร้างฝ่ายบริหาร และโครงสร้างองค์กร อนุมตั ขิ องคณะกรรมการฯ และส�ำหรับอ�ำนาจในการอนุมตั ิ
เงินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศลนัน้ คณะกรรมการฯ ได้กำ� หนด
คณะกรรมการฯ ได้ ก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง อ�ำนาจอนุมัติไว้เป็น 3 ระดับ คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มี
คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน อ�ำนาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละ

รายงานประจำ�ปี
2556

70

ไม่เกิน 200,000 บาท ประธานกรรมการมีอ�ำนาจอนุมัติ
เงิ น บริ จ าคเพื่ อ สาธารณกุ ศ ลในวงเงิ น ครั้ ง ละไม่ เ กิ น
400,000 บาท และวงเงินที่เกินกว่านั้นก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ
ในกรณีทกี่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่อยูห่ รือไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ หรื อ ต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ว่างลง คณะกรรมการฯ ได้กำ� หนดให้ นายพีระวัฒน์ พุม่ ทอง
รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ว างแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ
นายเกรียงฤทธิ  ์ เจียจันทร์พงษ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ก�ำกับดูแลบริษัทในเครือ และนายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน เป็นผู้รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามล�ำดับ โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่
เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่อ�ำนาจหน้าที่
ของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ใ นฐานะเป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการฯ
การบริหารงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 สายงาน
ประกอบด้วย สายงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ สายงาน
ก�ำกับดูแลบริษัทในเครือ สายงานการเงิน และสายงาน
บริ ห ารองค์ ก ร โดยสายงานวางแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ
สายงานก�ำกับดูแลบริษัทในเครือ และสายงานการเงิน
มีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้า
สายงาน และสายงานบริหารองค์กร มีผบู้ ริหารระดับผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นหัวหน้าสายงาน และมีหน่วยงาน
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และระดับฝ่าย ที่สังกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 3 หน่วยงาน คือ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กิจการต่างประเทศ ส�ำนักงานเลขานุการ
บริษทั และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นายเกรียงฤทธิ์  เจียจันทร์พงษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ก�ำกับดูแลบริษัทในเครือ
4. นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
5. นายสมนึก จินดาทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นางสุนี รัชตมุทธา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
7. นางบุญทิวา ด่านศมสถิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
และเลขานุการบริษัท
8. นายประยุทธ ธงสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นายรฦก สัตยาภรณ์
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
		11. นายด�ำรง เขียวชะอุ่ม
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจในประเทศ
12. นางสุพัตรา ทองกาญจน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
13. นายสมหมาย ภูษณชาคร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
14. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
15. นายพรชัย จ�ำนงค์เดช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 “ผู้บริหาร” ของ
บริษัทฯ ตามข้อก�ำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ประกอบด้วย
(ประวั ติ ย ่ อ และข้ อ มู ล ของผู ้ บ ริ ห ารปรากฏในข้ อ มู ล
กรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และเผยแพร่บน
1. นายพงษ์ดิษฐ พจนา
เว็บไซต์ของบริษัทฯ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กร
2. นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง
ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วางแผนและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

71

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร
บริษัท
ในเครือ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
วางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ
ผู้บริหาร
โครงการ
ก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
การเงิน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ
ในประเทศ

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจไฟฟ้า
ต่างประเทศ

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจไฟฟ้า
ในประเทศ

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจไฟฟ้า
ใน สปป. ลาว

ฝ่ายพัฒนา
พลังงานทดแทน
และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจเหมือง
และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ก�ำกับดูแล
บริษัทในเครือ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ผูจ้ ัดการใหญ่ ผูจ้ ัดการใหญ่
กิจการ
บริหารองค์กร
การเงิน
ต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายวางแผน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหาร
ส�ำนักงาน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายวางแผน
และบริหาร
การเงิน

ฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  www.sec.or.th

รายงานประจำ�ปี
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8. เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมี “ส�ำนักงานเลขานุการ
บริษทั ” ซึง่ เป็นหน่วยงานขึน้ ตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รับผิดชอบงานประชุม งานอ�ำนวยการ และการประสานงาน
กิจการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางบุญทิวา  ด่านศมสถิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ
บริ ษั ท โดยให้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ ก� ำ หนดแห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ
และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น การให้ ค� ำ แนะน� ำ เบื้ อ งต้ น
ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อให้ก ารประชุมและการด�ำเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการฯ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดต่ า งๆ
งานเลขานุการคณะกรรมการฯ การดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการฯ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ งานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
การดูแลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมถึ ง การดู แ ลเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศตาม
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง (ประวัตยิ อ่
และข้อมูลของเลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูลกรรมการ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ)

พิจารณา  ประวัติการศึกษา  การอบรม ประสบการณ์
ในการท�ำงาน คุณสมบัติ และความสามารถเฉพาะด้าน
ซึง่ สอดคล้องกับภารกิจ มีความหลากหลายและครอบคลุม
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานในการก�ำกับดูแล
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความ
เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการ เพือ่ เสริมสร้างให้มคี ณะกรรมการฯ
ที่เข้มแข็งตามความต้องการ ณ เวลานั้นๆ
การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาสรรหา  คัดเลือก และกลั่นกรองก่อนเสนอ
คณะกรรมการฯ พิ จ ารณา  โดยการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ท่ี 1: กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลง
เพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เป็นอ�ำนาจของ
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
โดยบุ ค คลซึ่ ง เข้ า เป็ น กรรมการแทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งลง
จะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน กรณีนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
กรณีที่ 2: กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเนือ่ งจาก
ครบวาระ คณะกรรมการฯ จะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดตามข้อบังคับบริษทั ฯ

คณะกรรมการฯ ได้ค�ำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
9. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ คณะกรรมการฯ
พิ จ ารณาน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี
9.1		 การสรรหากรรมการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ด�ำเนินการอย่าง
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสรรหาและ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ
คัดเลือกกรรมการซึ่งจะร่วมในคณะกรรมการฯ ในการ รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ก�ำหนดทิศทางนโยบายและก�ำกับดูแลการบริหารและ
ด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้ก�ำหนด
9.2		 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ข้อก�ำหนดของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
หน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และข้อบังคับของบริษทั ฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทฯ
ดังได้กล่าวถึงในหัวข้อดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ยังได้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก� ำ หนด
ค่าตอบแทนได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกและ
กลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมในด้านวุฒกิ ารศึกษา ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ในการท�ำงานทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายตามต�ำแหน่งนั้นๆ และคุณสมบัติอื่น
ที่ ต รงตามความต้ อ งการและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ องค์ ก ร
เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตของกลุ่ม
บริษัทฯ การสรรหา  ด�ำเนินการทั้งการสรรหาภายในและ
ภายนอก
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ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

11. ค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
11.1		 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
				 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คณะกรรมการฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการ
ที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะที่เป็น
ปัจจุบันที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ผลประกอบการของกลุม่ บริษทั ฯ ตามระดับความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับ
มาตรฐานหรื อ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นธุ ร กิ จ ประเภทและ
ขนาดเดียวกัน ตลอดจนสามารถจูงใจและรักษาบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ที่ เ หมาะสมและเอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการ
ประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ
กฟผ. ซึง่ ได้รบั สิทธิเสนอชือ่ ผูแ้ ทนเป็นกรรมการของบริษทั ฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ นั้น ได้ผ่านกระบวนการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก โดยค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ
ต่างๆ ที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็น
ผูบ้ ริหารระดับสูงของ กฟผ. ที่ กฟผ. ส่งตัวให้มาปฏิบตั งิ าน
(Secondment) ที่บริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการ
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือน�ำเสนอ
ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท ฯ และของ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกระบวนการสรรหากรรมการและ กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก คณะ ต้ อ งผ่ า น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่นกัน
การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการ
ทรั พ ยากรบุ ค คลและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน และเสนอ
10. นโยบายการส่งกรรมการและผู้บริหาร ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วจึงเสนอขอ
		 ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ปัจจุบันกรรมการได้รับ
		 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยเพือ่ การบริหารงานและ
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจที่มอบหมาย อีกทั้งได้
ลงทุนร่วมในบริษัทต่างๆ (ข้อมูลของบริษัทย่อย กิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม มีรายละเอียดในหัวข้อ
ข้อมูลทั่วไป) เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการบริหาร
จัดการบริษทั ในกลุม่ ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียว
กับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินงานบริษทั ย่อยและกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันดังกล่าว
บริษทั ฯ จึงมีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทเหล่านั้น
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการ

1. โบนั ส กรรมการ จั ด สรรตามระยะเวลา
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งและตามการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ทัง้ นี้
หากช่วงเวลาใดมีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัท
ที่จัดสรรโบนัสมากกว่า ส�ำหรับระยะเวลานั้น
2. ค่าตอบแทนประจ�ำส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้า
ร่วมประชุมร้อยละ 25 ส่วนค่าตอบแทนประจ�ำส�ำหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย ก�ำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบันอัตรา
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ค่าตอบแทนประจ�ำที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นกรรมการไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
เป็นดังนี้
ประจ�ำส�ำหรับกรรมการ แต่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
• ค่ า ตอบแทนประจ� ำ ส� ำ หรั บ คณะกรรมการฯ
ค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ไปตาม
ประธานกรรมการ ได้รับในอัตรา  50,000 บาท และ หลั ก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการฯ ก� ำ หนด
กรรมการได้รับในอัตรา 40,000 บาท
ดังกล่าวแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ค่ า ตอบแทนประจ� ำ ส� ำ หรั บ คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ประเมินผลงานที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้า
ชุดย่อย ประธานกรรมการ ได้รบั ในอัตรา 30,000 บาท และ แต่ละปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
กรรมการได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ
ชุดย่อยมีจำ� นวน 4 คณะ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับค่าตอบแทนพนักงาน  บริษทั ฯ มีนโยบาย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามความเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการ ต�ำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก
กลั่นกรองการลงทุน
ความส�ำคัญของค่างาน   ควบคู่ไปกับภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และอั ต ราค่ า ตอบแทนในตลาดแรงงาน
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น กรรมการบริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึง่ บริษทั ฯ ได้
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนทั้งสองลักษณะ มีการส�ำรวจอัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานอย่างสม�่ำเสมอ
ที่กล่าวแล้วข้างต้น
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า อั ต ราค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯ
อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
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		 11.2 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
				 11.2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
						(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนประจ�ำปี 2556
กรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ โบนัสกรรมการ
/1
		
บริษัท
ตรวจสอบ ทรัพยากร
บริหาร
กลั่นกรอง
ปี 2555
				
บุคคลฯ ความเสี่ยง การลงทุน

รวม

									
1. นายคุรุจิต นาครทรรพ

/2/6

600,000.00

/3/10

2. นายตระกูล วินิจนัยภาค

3. เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ
4. พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยิ้ม
5. นายสาธิต รังคสิริ

460,000.00
/4/11

216,000.00

1,100,000.00 1,956,000.00
970,765.03 1,630,765.03

480,000.00

120,000.00

841,530.05 1,441,530.05

460,000.00 144,000.00
/10

6. นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์

855,506.67 1,459,506.67

440,000.00

/9/11

7. นายทรงภพ พลจันทร์

144,000.00

360,000.00

/10

456,000.00

10. นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
11. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย

144,000.00

360,000.00
/7/11

72,000.00

432,000.00
480,000.00

320,000.00

72,000.00

392,000.00

/7/11

12. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา  470,000.00 120,000.00

841,530.05 1,431,530.05

100,645.20

14. นายพูนสุข โตชนาการ
15. นายพงษ์ดิษฐ พจนา 

464,000.00

360,000.00 120,000.00

/8/11

13. นายรัมย์ เหราบัตย์

584,000.00

96,000.00

320,000.00

/8/11

9. นายสุวิท คงแสงภักดิ์

1,375,000.00 2,275,000.00

480,000.00 180,000.00

/5/11

/7/11

8. นายประจวบ อุชชิน

180,000.00

300,000.00

/9

100,645.20

100,645.20

24,000.00

124,645.20

/12

/8
16. นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ 				
24,000.00
/8

17. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์

120,000.00

1,100,000.00 1,124,000.00

24,000.00

592,076.50

736,076.50

/9/11

18. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล

120,000.00
24,000.00
1,100,000.00 1,244,000.00
19. นายนพพล มิลินทางกูร 						
1,100,000.00 1,100,000.00
/12

20. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
21. นายธนา พุฒรังษี
รวม		

/9/10

360,000.00

1,100,000.00 1,460,000.00

360,000.00

48,000.00

6,271,290.40

564,000.00 372,000.00 312,000.00

หมายเหตุ
/1
โบนัสกรรมการปี 2555 ซึ่งจ่ายในเดือนเมษายน 2556
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
/2
   ประธานกรรมการ
/3
   ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
/4
   ประธานกรรมการตรวจสอบ
/5
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

120,000.00

1,054,918.03 1,582,918.03

924,000.00 12,031,326.33 20,474,616.73

ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
   กรรมการตรวจสอบ
/8
   กรรมการบริหารความเสี่ยง
/9
   กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
/10
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
/11
กรรมการอิสระ
/12
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
/6
/7
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ในระหว่างปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใน
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
• นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
• นายทรงภพ พลจันทร์
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล และก�ำหนด
ค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556

• นายพูนสุข โตชนาการ
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
• นายพงษ์ดิษฐ พจนา
ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
• นายวิรัช กาญจนพิบูลย์
ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

• นายประจวบ อุชชิน
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556

• นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

• นายสุวิท คงแสงภักดิ์
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556

• นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
ลาออกจากการเป็นกรรมการ และพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

• นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
• นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
• นายรัมย์ เหราบัตย์
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

• นายนพพล มิลินทางกูร
ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
• นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
• นายธนา พุฒรังษี
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 ลาออกจากการ
เป็นกรรมการและพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
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(2)  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

จ�ำนวน (คน)

เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

15
15
15
15

จ�ำนวนเงิน
61.77
30.22
5.08
97.07

หมายเหตุ
ผู้บริหารบริษัทฯ มีจ�ำนวน 15 คน

(3)  ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

จ�ำนวน (คน)

เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ (ถ้ามี)
รวม

165
165
165
165

จ�ำนวนเงิน
139.15
57.44
10.43
207.02

หมายเหตุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 180 คน ประกอบด้วย สายงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 55 คน  สายงานก�ำกับ
ดูแลบริษัทในเครือ 10 คน  สายงานการเงิน 31 คน  สายงานบริหารองค์กร 40 คน และอื่นๆ 44 คน

			 11.2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

จ�ำนวน (คน)

ค่าตอบแทนประจ�ำส�ำหรับกรรมการ
10
โบนัสปี 2555
9
รวม		

จ�ำนวนเงิน
3.07
7.00
10.07
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

จ�ำนวน (คน)

เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

3
3
3
3

จ�ำนวนเงิน
6.13
2.73
0.54
9.40

(3) ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ (ถ้ามี)
รวม

จ�ำนวน (คน)
55
55
55
55

จ�ำนวนเงิน
27.21
10.73
1.18
39.12

หมายเหตุ
1 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คน ในระหว่างปีมีกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งและเข้ารับต�ำแหน่งใหม่
จ�ำนวน 7 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนประจ�ำส�ำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2 กรรมการ จ�ำนวน 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย จึงไม่ได้รับโบนัสจาก
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด มีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 58 คน ประกอบด้วย ฝ่ายควบคุมการผลิต
21 คน  ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 12 คน  ฝ่ายบริหารและการเงิน 19 คน  และอื่นๆ 6 คน

		 11.2.3		 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
					 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
					 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และ บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยเหล่านีไ้ ด้รบั แต่งตัง้ จากผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และไม่ได้รับค่าตอบแทน
หมายเหตุ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้ช�ำระบัญชีเพื่อยกเลิกกิจการแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง
ในบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เป็นจ�ำนวน 41,846 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
			

รายการ

มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)

1. ที่ดิน
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3. โรงไฟฟ้า ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและบำ�รุงรักษา
4. เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำ�นักงานและอุปกรณ์
5. ยานพาหนะ
6. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง/งานระหว่างก่อสร้าง

1,307.00
550.00
39,674.00
282.00
8.00
25.00

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

41,846.00

หมายเหตุ : บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัดและบริษทั ย่อย  มีการจดจ�ำนองทีด่ นิ อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจ�ำน�ำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ามูลค่า
100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (2,945.95 ล้านบาท) เพือ่ เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว

2. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 33,343.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน
บริษัทย่อย
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด
• ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท บ้านบึง
เพาเวอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
• ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท อีสเทิร์น
ไอพีพี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
• ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท อีสเทิร์น
เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
• ถือหุ้น 45% ในบริษัท อยุธยา
เพาเวอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท ผลิตไฟฟ้า
นวนคร จำ�กัด ซึ่งเป็นกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

18,275.00
ล้านบาท

99.99 %

18,275.00

รายงานประจำ�ปี
2556
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ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
2. บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำ�กัด*

ประเภทกิจการ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

500.00
ล้านบาท

99.99 %

1,165.90

3. บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำ�กัด** ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

420.90
ล้านบาท

99.99 %

420.90

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 640.00
ประเภทพลังงานทดแทน ล้านบาท
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

99.99 %

640.00

ดำ�เนินงานด้านเดินเครือ่ ง 2.50
และบำ�รุงรักษา
ล้านเหรียญ
รวมทั้งลงทุนและ
สหรัฐฯ
ดำ�เนินการอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ลงทุนใน สปป.ลาว

99.99 %

77.86

• ถือหุ้น 50% ในบริษัท
ไตร เอนเนอจี้ จำ�กัด ซึ่งเป็น
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

• ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท
ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท
ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำ�กัด
ถือหุ้น 25% ในบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน
4. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด

• ถือหุ้น 55.18% ในบริษัท
ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
โดยบริษัท ซัสเทนเอเบิล
เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท
เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
• ถือหุ้น 25% ในบริษัท สุโขทัย
เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ซึ่งเป็นกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน
5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทย่อย
6. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์
ลงทุน พัฒนา และ
เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ดำ�เนินงานใน
• ถือหุ้น 100% ใน บริษัท
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและ
อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ในต่างประเทศ
ซึ่งเป็น บริษัทย่อย โดยบริษัท
อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ถือหุ้น 100% ในบริษัท
อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท
อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ถือหุ้น 80% ในบริษัท ราชออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
7. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำ�กัด
		รวม

บริการเดินเครื่องและ
บำ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า
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ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

7,000.00
ล้านบาท

99.99 %

7,000.00

10.00
ล้านบาท

99.99 %

2.50
27,582.16

หมายเหตุ
* เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด ได้ซื้อหุ้นบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด (TECO) เพิ่มอีกร้อยละ 50
ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด ใน TECO ท�ำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน TECO คิดเป็นร้อยละ 99.99
** เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์จ�ำกัด ได้ช�ำระบัญชียกเลิกกิจการแล้วเสร็จ ท�ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง
ในบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี
2556

82

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
ลงทุน พัฒนา และ
1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จ�ำกัด (ถือหุน้ 33.33% ดำ�เนินงานในธุรกิจ
ในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน)

6,606.75
ล้านบาท

33.33%

2,202.25

2. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค
เซอร์วิส จ�ำกัด

ให้บริการงานเดินเครื่อง
และบำ�รุงรักษาโรงไฟฟ้า

20.00
ล้านบาท

49.99%

10.00

3. บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

76.00

40.00%

983.12

4. บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด

ธุรกิจเหมืองถ่านหิน

0.05

37.50%

0.63

5. บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

0.30

25.00%

0.45

6. บริษัท ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

2,500.00
ล้านบาท

40.00%

500.00

7. บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

1,320.00
ล้านบาท
188.75
ล้านบาท
199.25
ล้านบาท
188.75
ล้านบาท
210.00
ล้านบาท
1.00

49.00%

545.96

40.00%

71.30

40.00%

74.07

40.00%

70.00

40.00%

67.50

50.00%

15.45

1.00
ล้านบาท
50.00

40.00%

0.40

25.00%

393.31

1,996.02
ล้านบาท
1,827.00
ล้านบาท

20.00%

399.20

20.00%

365.40

8. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ 		
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
(โคราช 3) จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
9. บริษัท โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 4) จ�ำกัด
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
10. บริษัท โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) จ�ำกัด
11. บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
12. บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

13. บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
14. บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย จ�ำกัด ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
15. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
16. บริษัท เค. อาร์. ทู จ�ำกัด
รวม

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

5,699.04

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ
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ทุนจดทะเบียน สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนเงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุนอื่น
1. บริษัท อีแกท ไดมอนด์
เซอร์วิส จ�ำกัด

ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์
เครื่องกังหันก๊าซของระบบ
ผลิตไฟฟ้า

รวม

623.00
ล้านบาท

10.00 %

62.30

62.30

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงานด้านผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
วิสยั ทัศน์การเป็นบริษทั พลังงานครบวงจรชัน้ น�ำ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างมูลค่าในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ   โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน งบประมาณลงทุนและผลตอบแทน
การลงทุนและผลประโยชน์อนื่ จากการลงทุนในโครงการ เพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษทั ฯ  การพิจารณา
กลั่นกรองโครงการลงทุนตามที่ฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้โครงการลงทุนของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ  โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน  
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุน และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ การปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2556
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นแต่อย่างใด
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การบริหารทรัพยากรบุคคล

มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นการท� ำ งาน จั ด ให้ มี
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานสากล และด้วย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้านพลังงานในปัจจุบันที่มีการ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดด้านบุคลากรทีม่ ที กั ษะ
ประสบการณ์ และมี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ โดยตรง
ซึ่ ง มี อ ยู ่ อ ย่ า งจ� ำ กั ด ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น
ในตลาดแรงงานเฉพาะกลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ สถานการณ์
เหล่านี้ จึงได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ   เพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจและ
ธ� ำ รงรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ไว้ กั บ บริ ษั ท ดั ง นี้
			
		1. การทบทวนโครงสร้างค่าจ้าง บริษัทฯ ได้จ้าง
1. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท�ำระบบ
ค่าตอบแทนมาท�ำการส�ำรวจค่าจ้างในตลาดโดยมุ่งเน้น
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศนโยบายเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน ในธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า    เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาศึ ก ษา
อย่างชัดเจนในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทัง้ เปรียบเทียบกับโครงสร้างค่าจ้างของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั เพือ่
สวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจน น�ำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างของบริษทั ฯ

ด้ ว ยความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรบุ ค คล
อันเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่จะน�ำพาบริษัทฯ ให้บรรลุ
เป้าหมาย และสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงได้
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับ
มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่ า ง
เท่าเทียมกัน จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ มี คี วาม
ปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ี มีการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม จัดให้มี
สวัสดิการอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
ด้านต่างๆ ดังนี้
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ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานปัจจุบัน
และในอนาคต
2. การปรับปรุงสวัสดิการ บริษัทฯ มีการปรับปรุง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาเป็นระยะ ผ่าน
คณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนพนักงาน
และผู้แทนฝ่ายบริหาร ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนา
ระบบสวั ส ดิ ก ารของบริ ษั ท ฯ ให้ ส ามารถอ� ำ นวยความ
สะดวกสบายในการท�ำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ และ
เป็ น หลั ก ประกั น ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของพนั ก งาน
ในปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สวัสดิการให้กับพนักงานทุกระดับ ดังนี้
(1) ปรับปรุงเพิ่มวงเงินเอาประกันชีวิตและประกัน
อุบัติเหตุ  
(2) ปรับปรุงสวัสดิการการรักษาพยาบาล โดยเพิ่ม
วงเงินคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษา
กรณีคนไข้ใน
(3) ปรั บ เพิ่ ม วงเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ท� ำ ศพ ส� ำ หรั บ 3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พนักงานและครอบครัว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานสามารถสมัคร
บริษัทฯ เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการพัฒนาศักยภาพ
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. โดย ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่จะน�ำไปสู่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
ของพนักงาน กฟผ. และพนักงานบริษทั ในเครือ กฟผ. ด้วย ให้สูงขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกอบรมและพัฒนาตาม
แผนการฝึกอบรมประจ�ำปี ที่ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. การปรับเปลี่ยนค่านิยมร่วม
มาทุกปีแล้ว ยังได้ดำ� เนินการวางแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
โดยให้ ที่ ป รึ ก ษาผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญมาท� ำ การประเมิ น
เพื่ อ สนั บ สนุ น ต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ของ (Leadership Assessment) เพื่อน�ำผลการประเมินมา
บริษัทฯ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ตามแผนกลยุทธ์ บริษัทฯ จึงได้ จัดท�ำแผนการพัฒนารายบุคคล โดยเริ่มด�ำเนินการใน
ปรับเปลี่ยนค่านิยมร่วม (Core Value) ดังนี้
กลุ่มผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และจะ
ขยายผลเพื่อด�ำเนินการในระดับอื่นๆ ต่อไป
R eliability
A ccountability
นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นความรู ้
T rust
ความสามารถ ทั ก ษะ และความเชี่ ย วชาญซึ่ ง จะเพิ่ ม
C hallenge
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังจัด
H appiness
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งเน้นต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ค่ า นิ ย มร่ ว มดั ง กล่ า วจะหล่ อ หลอมพนั ก งานของ รวมทั้ ง การให้ ค วามรู ้ ด ้ า น CSR เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเกิ ด
บริษทั ฯ ให้มคี วามเชือ่ และยึดมัน่ ในสิง่ เดียวกัน มีแบบแผน ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทของตนเองในการ
พฤติกรรมอย่างเดียวกัน อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ที่ เ ป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท ฯ ก้ า วสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ตาม
เป้าหมายอย่างมั่นคงยั่งยืน
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ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากร
ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
ผู้จัดการส่วน และพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมภายใน
จ�ำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่

ประสบการณ์ กั บ เครื อ ข่ า ยภายนอก อาทิ หลั ก สู ต ร
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
หลักสูตรการจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้าน
พลังงานระหว่างประเทศ หลักสูตร ASEAN Tax and
Investment Strategies 2013 หลั ก สู ต รแนวโน้ ม
1. หลั ก สู ต รการสื่ อ สารกั บ สื่ อ มวลชน ส� ำ หรั บ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานการเงินที่ส�ำคัญ
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2556-2557 เป็นต้น
2. หลั ก สู ต ร Leadership Assessment &
Development Program ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ทัง้ นี้ จ�ำนวนชัว่ โมงการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2556
ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยเฉลี่ยคิดเป็น 26 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
3. หลักสูตร Leading with the Speed of Trust
ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้
4. หลั ก สู ต ร Financial Thinking for Non และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
Financial Manager ส� ำ หรั บ ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย สร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
5. หลักสูตร Project Management Techniques การเข้าชมนิทรรศการต่างๆ การเข้าร่วมงานเสวนา และ
ส�ำหรับผู้จัดการส่วน
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพือ่ เปิดโลกทัศน์ มุมมอง
6. หลักสูตร We are One Team ส�ำหรับพนักงาน
และเรียนรู้สิ่งใหม่
7. หลั ก สู ต รการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และช่ ว ย
ฟื้นคืนชีพ ส�ำหรับพนักงาน
การหมุนเวียนสับเปลีย่ นต�ำแหน่งงาน (Job Rotation)
8. หลั ก สู ต ร CSR แนวปฏิ บั ติ สู ่ อ งค์ ก รที่ ยั่ ง ยื น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บริษัทฯ น�ำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ส�ำหรับพนักงาน
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สร้ า งความสามารถในการท� ำ งาน
(Capability) และความเข้าใจกระบวนการท�ำงานทัง้ ระบบ
โดยมีการหมุนเวียนทั้งภายในสายงานและข้ามสายงาน
หมุนเวียนสับเปลี่ยนภายในเครือบริษัท ที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศ และจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีเป้าหมายในการ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) บริษทั ฯ จึงได้มกี ารจัดการอบรมภาษา
เพือ่ นบ้าน เช่น ภาษาพม่า เพือ่ เตรียมความพร้อมบุคลากร
และทีมงานในการขยายการลงทุนของบริษัทฯ อีกด้วย

4. การสื่อสารภายใน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมภายนอกทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน ทบทวนความรูใ้ นวิชาชีพ
เฉพาะ ตลอดจนการเปิดโลกทัศน์ต่อวิทยาการสมัยใหม่
และสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ในโลกปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสื่ อ สารภายใน
ทัง้ ในเรือ่ งความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ความเคลือ่ นไหว
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และการให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์อนื่ ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์
Intranet สือ่ อีเมล มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ รวบรวม
ข้อมูลและจัดท�ำเป็นวารสารสื่อสารภายใน ซึ่งจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในของบริษัทฯ
เช่ น นโยบายของฝ่ า ยบริ ห าร ข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ห าร
และพั ฒ นาบุ ค ลากร กิ จ กรรมแรงงานสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
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ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ข้ อ มู ล กิ จ กรรม
5ส   อีกช่องทางสื่อสารที่ส�ำคัญคือ การประชุมที่เป็น
ทางการในระดับต่างๆ ตามความรับผิดชอบ การประชุม
ระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ และการประชุมระหว่างสายงานทีไ่ ม่เป็นทางการ
ภายใต้ชื่อ Synergy Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุก 2 เดือน โดยมีการหมุนเวียนสายงานเป็นเจ้าภาพ
การประชุมในช่วงหลังเลิกงาน เพือ่ เปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บูรณาการ
ความรู้ร่วมกันเพื่อน�ำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
กรณีทพี่ นักงานพบเห็นว่า มีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งานบุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เกีย่ วกับแนวทาง
กระบวนการร้องทุกข์ และการคุม้ ครองผูร้ อ้ งทุกข์ไม่ให้ถกู
เลิ ก จ้ า ง หรื อ ถู ก ลงโทษกรณี ใ ห้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยาน
หลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็นผู้พิจารณา
ค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ด ้ ว ยความสุ จ ริ ต ใจ แม้ จ ะเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ

6. การส่งเสริมความปลอดภัย
และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งความปลอดภั ย
และสุขอนามัยในการท�ำงาน โดยได้ประกาศนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์บริษัทฯ และระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้มีการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณา
นโยบายและแผนงานความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน เพือ่ ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษทั ฯ โดยมีการตรวจสอบ
สถิติการประสบอันตรายในส�ำนักงานเป็นประจ�ำ  รวมทั้ง
มีการรณรงค์เพื่อปลุกและปลูกจิตส�ำนึก ความตระหนักรู้
ถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอผ่ า นช่ อ งทาง
ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การรายงาน
ในที่ประชุมระดับต่างๆ รวมถึงกิจกรรมวันความปลอดภัย
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ภายใต้แนวคิด “Safety in all we do” มีการประกวดและ
ให้รางวัลข้อเสนอแนะดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวั ล
การท�ำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ในส่ ว นของการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพพลานามั ย
ของพนักงานบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดสมรรถภาพ
ทางร่างกายของพนักงาน และมีการอบรมเกี่ยวกับการ
ดู แ ลสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น การป่ ว ยเป็ น โรคแพ้ อ าคาร
(Office Syndrome) รวมทั้ ง จั ด ห้ อ งพยาบาลโดยมี
เวชภั ณ ฑ์ แ ละเตี ย งพยาบาลเพื่ อ การปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ เ จ็ บ ป่ ว ยในระหว่ า งเวลา
ท�ำงาน
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน “โครงการสถานประกอบการ
สี ข าวป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ” ร่ ว มกั บ กรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุ ้ ม ครองแรงงาน เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในเรื่ อ งพิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากยาเสพติด เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ไม่ มี อุ บั ติ เ หตุ เ นื่ อ งจากการ
ท�ำงาน และไม่มอี บุ ตั เิ หตุจนถึงขัน้ ต้องหยุดงานแต่อย่างใด

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ ป ระกาศให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้
รั บ ทราบถึ ง จรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ จรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน โดยมุ่งเน้นให้
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และไม่เรียกรับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งได้มีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดมา เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในทุ ก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานประจำ�ปี
2556
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญและยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และ
ไว้วางใจให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ในการ
ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายสุดท้ายคือ การเติบโต
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม

จ�ำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ท�ำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จัดเก็บและดูแล
ข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้
บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การ
ออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอน
หลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD
Call Center โทร. 0 2229 2888 และปัจจุบัน TSD ได้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้น
ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่
ตลอดปี 2556 ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ การปฏิ บั ติ ใ ดๆ http://www.tsd.co.th/th/investorportal/index.html
อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น โดย
คณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารได้มกี ารติดตามตรวจสอบ
1.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม “นโยบายเกี่ ย วกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ” ที่
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี
คณะกรรมการฯ ได้ประกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2550 อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกิจการเป็นต้นมา 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังรายละเอียด
ด้ ว ยตระหนั ก ในความส� ำ คั ญ และมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะดู แ ลและ ในหัวข้อดังกล่าว และจากการติดตามตรวจสอบข้อมูล
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สะท้อน การรับเงินปันผลของบริษัทฯ พบว่ามีเงินปันผลค้างจ่าย
การเคารพและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงิน ซึ่งบริษัทฯ
รวมถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าว
ได้พยายามติดต่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลที่ตรวจสอบพบโดย
มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการติดต่อขอรับเงินปันผล รวมทัง้
1.1 สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น
ช่ ว ยประสานงานเพื่ อ การออกเช็ ค เงิ น ปั น ผลใหม่ ก รณี
การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบพบว่ า เช็ ค สู ญ หายหรื อ หมดอายุ และการ
มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ด�ำเนินการเพื่อโอนกรรมสิทธิ์การถือหุ้นและให้ทายาทรับ
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เงินปันผลแทนกรณีผถู้ อื หุน้ ถึงแก่กรรม นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ยังได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสมัครใช้บริการจ่ายเงินปันผลเข้า
บัญชีธนาคาร (e-Dividend) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการรับเงินปันผล
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของ ตลท. ใน
การก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผล โดยในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 ได้กำ� หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 
225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม
2556 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะได้สิทธิเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556
และได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2556

และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ตามแนวทางในคูม่ อื
AGM Checklist ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ คือ
“การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556” โดยมีการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดทีบ่ งั คับใช้ มีมาตรการทีพ่ ฒ
ั นาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการประชุม ตลอดจนส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้
ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผล
1.3 สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน
ให้บริษัทฯ สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีจ�ำนวน
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ทีม่ าด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ เป็นจ�ำนวนมากและเพิม่ ขึน้ เป็นล�ำดับทุกปี ดังนี้
บริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ในการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนต� ำ แหน่ ง ที่ ว ่ า งลง
• วันและเวลาประชุม บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใน
เนื่องจากครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เริม่ ประชุมเวลา 14.00 น.
รวมทั้ ง การพิ จ ารณาก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการต่ อ และเลิกประชุมเวลา  17.00 น. ใช้เวลาในการประชุม
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี ดังรายละเอียดใน รวม 3 ชั่วโมง การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เริ่มตั้งแต่
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
เวลา 12.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกว่าจะเข้าร่วม
1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะ
และก�ำหนดค่าตอบแทน
เรื่องก็ได้ บริษัทฯ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลัง
คณะกรรมการฯ ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ เริ่มการประชุมแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
บริษทั ฯ อย่างเคร่งครัดในการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จ�ำกัดสิทธิของ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน
ในการสอบบัญชีตอ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปี ในระเบียบวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.5 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเป็นเจ้าของกิจการได้เข้า
ร่วมประชุมและลงมติตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญ รวมถึงรับรู้
และตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ และ
ฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

• สถานที่ประชุม การประชุมจัดขึ้นที่ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่
999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก มีขนาด
เหมาะสมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมจ�ำนวนมาก และ
บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
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ประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ใน
การน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode
ที่ บ รรจุ ข ้ อมู ล เฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการนับคะแนนเสียง ท�ำให้
มีความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงมีความ
แม่นย�ำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
• การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงตนเพือ่ เข้าร่วม
ประชุม ด�ำเนินการโดยพนักงานทีแ่ ต่งตัง้ โดยประธานกรรมการ
การตรวจสอบมีขนั้ ตอนทีไ่ ม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและเป็นไปตาม
รายละเอียดทีไ่ ด้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม
• ผูเ้ ข้าประชุม ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2556 มีผเู้ ข้าประชุมประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจ�ำนวน 1,721 ราย ถือหุน้ รวมคิดเป็นร้อยละ 79.48
ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ประธานกรรมการ ท�ำหน้าทีป่ ระธาน
ทีป่ ระชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยกรรมการอิสระทุกคน
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประธานกรรมการ
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมในการประชุม
มีกรรมการ 1 คน ทีต่ ดิ ภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมได้ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารทุกคน ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษา
กฎหมาย ได้เข้าร่วมในการประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและ
ร่วมตอบข้อซักถามแก่ทปี่ ระชุม
• การเรียกประชุม บริษทั ฯ ได้แจ้งก�ำหนดวัน เวลา 
สถานทีป่ ระชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องและความเห็นของคณะกรรมการฯ ในแต่ละเรือ่ ง
ทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วน ให้ผถู้ อื หุน้
รับทราบผ่านช่องทางของ ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. ของ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันท�ำการถัดจากวันที่
คณะกรรมการฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2556 และบริษทั ฯ ได้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 และ
ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในวันที่ 22-24 มีนาคม 2556
ซึง่ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
• หนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 และเอกสาร
ประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ จัดส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 35 วันก่อนวันประชุม

และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18
มีนาคม 2556 เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน และ
เป็นไปตามข้อกฎหมายทีใ่ ห้บริษทั จดทะเบียนจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา  สถานที่
ประชุมพร้อมแผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุม ระเบียบวาระการ
ประชุมซึ่งได้จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญ พร้อมข้อมูลชี้แจง
ความเป็นมา เหตุผลความจ�ำเป็น และประเด็นส�ำคัญของ
แต่ละเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาหรือ
เพื่อทราบ รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการฯ
ในทุกเรื่องไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วย
(1) ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น
(2) เอกสารแจ้งรายละเอียดหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้อง
น�ำมาแสดงตนประกอบการเข้าร่ว มประชุ ม
วิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
(3) รายงานการประชุมครัง้ ก่อนทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
(4) รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการฯ ซึ่งบรรจุ
สารสนเทศส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ในรอบปีทผี่ า่ นมาและโครงการในอนาคต
รวมทั้ ง งบการเงิ น พร้ อ มหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี
ฉบับย่อ (แสดงงบการเงินและผลประกอบการ)
และรายงานความยั่ ง ยื น เพื่ อ ความสะดวก
ในการรับทราบและตรวจสอบผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ ส่วนรายงานประจ�ำปีฉบับสมบูรณ์นนั้
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งในรูปแบบซีดรี อมให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทุกคนและจัดส่งในรูปเล่มเอกสารให้แก่ผถู้ อื หุน้
ที่ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อรั บ เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้
มีผู้ถือหุ้นขอรับเอกสารรายงานประจ�ำปีฉบับ
สมบูรณ์ทั้ง สิ้น 132 เล่ม
(5) ประวัตยิ อ่ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของผูไ้ ด้รบั การ
เสนอชือ่ เป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

(6) หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ตามทีก่ ำ� หนดโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อม
รายชื่ อ และข้ อ มู ล ของกรรมการอิ ส ระและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอเป็นผูร้ บั
มอบฉันทะ
(7) แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึง่ ติด
Barcode ของผู ้ ถื อ หุ ้ น แต่ ล ะรายเพื่ อ ความ
สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมบริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง
ทีไ่ ด้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร
มายังเลขานุการบริษทั หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มายัง corporatesecretary@ratch.co.th เพือ่
จะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในที่ประชุมต่อไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามและ
ข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
• การด� ำ เนิ น การประชุ ม ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม
ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทท�ำหน้าที่จดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุม
แนะน�ำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้
ทีป่ ระชุมทราบวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระการประชุม เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบตั สิ ำ� หรับการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. เพื่อ
ท�ำความเข้าใจให้ชดั เจนอีกครัง้ โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับ
ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการ
ประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
• วิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จัดให้มีบัตร
ลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุม
ทุกคนได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม วิธีการที่ใช้
ในการลงคะแนนเสียงไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนโดยการยกมือหาก
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไป
รับบัตรลงคะแนน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ Barcode ช่วย
ในการนับคะแนนเสียง
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• การตรวจสอบความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ชิ ญ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษากฎหมายซึ่ ง ไม่ มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนกลางร่วมตรวจสอบในเรื่องต่างๆ
ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสียงสอดคล้องตรงกับข้อบังคับบริษัทฯ และ
ทีป่ ระธานแจ้ง ตลอดจนดูแลให้มีการเก็บบัตรลงคะแนน
จากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมทุกราย โดยเฉพาะในการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ และตรวจสอบความถูกต้องของผล
จากมติที่ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร
ลงคะแนน
• การด� ำ เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการ
ประชุม คณะกรรมการฯ ตระหนักดีถึงความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการทีจ่ ะไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่เคยแจ้งข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติม
อย่ า งกะทั น หั น ในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ มี การเพิ่ ม เรื่ อ ง
เพื่อพิจารณาลงมติหรือเปลี่ยนข้อมูลส�ำคัญโดยไม่แจ้งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ เรือ่ งทีน่ ำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
ประธานกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ด�ำเนิน
การประชุมเป็นไปตามล�ำดับทีก่ ำ� หนดในระเบียบวาระการ
ประชุมทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มกี ารสลับวาระ
• การด� ำ เนิ น การประชุ ม ในแต่ ล ะระเบี ย บวาระ
การประชุม เริม่ จากการชีแ้ จงความเป็นมา เหตุผลและความ
จ�ำเป็นโดยละเอียด ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมตามทีไ่ ด้แจ้งแก่ผถู้ อื หุน้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
อย่างครบถ้วนและพอเพียง หลังจากนัน้ ประธานได้ให้เวลา
แก่ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการฯ
และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจชัดเจนก่อน
จะขอให้ที่ประชุมลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน
• การเลือกตั้งกรรมการและการพิจารณาอนุมัติ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษทั ฯ ได้แยกการพิจารณา
ทั้งสองเรื่องดังกล่าวออกจากกัน และให้ท�ำการลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
• การออกเสี ย งลงคะแนนทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้
ก� ำ หนดให้ ใ ช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งส� ำ หรั บ ผู ้ เ ข้ า ประชุ ม

รายงานประจำ�ปี
2556
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ทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอ�ำนวยความสะดวก ตรวจสอบและอ้างอิงพร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ก่อนเวลาที่กฎหมาย
ก�ำหนดให้ทำ� การเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน
• การประกาศมติทปี่ ระชุม ภายหลังการนับคะแนน นั บ จากวั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และภายหลั ง การเผยแพร่
เสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบ รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เปิดโอกาส
รายละเอียดของมติทปี่ ระชุมในระเบียบวาระนัน้ ๆ โดยแยก ให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุม
ประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ ครั้งต่อไป ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
“งดออกเสียง”
ปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
• การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากเรื่อง
ทีบ่ รรจุโดยคณะกรรมการฯ ไว้ในระเบียบวาระการประชุม
แล้ว คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี) โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�ำหนด
ว่า  เรื่องที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ได้ จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
ได้ทงั้ หมดของบริษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2556 ไม่มกี ารเสนอเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ พิจารณาลงมติ มีเพียง
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วเท่านั้น

• การพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุม บริษัทฯ
จั ด ให้ มี แ บบส� ำ รวจความคิ ด เห็ น จากผู ้ เ ข้ า ประชุ ม
เกีย่ วกับหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ�ำปี การอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การด�ำเนินการประชุม และการ
จัดท�ำรายงานการประชุม และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ กิจการและ
ผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น
ในการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการจั ด การประชุ ม
สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2556 โดยสมาคมส่ ง เสริ ม
นักลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

• การเผยแพร่มติที่ประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งมติ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 ระบุผลการออกเสียง
1.6 สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสาร
ลงคะแนนในแต่ ล ะเรื่ อ งแยกประเภทคะแนนเสี ย ง
ที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดง
เพียงพอ และทันเวลา
สัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งในรูปแบบ
ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เอกสารไปยั ง ตลท. พร้ อ มกั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นทางสื่ อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 สารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
มีนาคม 2556 (วันท�ำการถัดจากวันประชุม)
จดทะเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มกี รณีถกู ลงโทษจาก
การไม่นำ� ส่งรายงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดล่าช้าแต่อย่างใด
• รายงานการประชุ ม เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ รั บ บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
มอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้จดบันทึกและ สารสนเทศที่ส�ำคัญ โดยคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร
จัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รายงาน ได้มกี ารตรวจสอบติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการและ
การประชุมได้บันทึกสาระส�ำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อ กฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนด
ทีป่ ระชุม สรุปประเด็นส�ำคัญของข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ และ หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการ
ค�ำชีแ้ จงของคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะ สื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยมีคุณภาพ ดังนี้
และข้อคิดเห็นเพิม่ เติมของผูเ้ ข้าประชุม รวมทัง้ มติทปี่ ระชุม
พร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท และสัดส่วนคะแนนเสียง
• ผูร้ บั ผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ของแต่ละเรือ่ งไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน และบริษทั ฯ ได้ ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ได้แก่
น�ำส่งรายงานการประชุมที่จัดท�ำแล้วเสร็จลงนามรับรอง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
โดยประธานที่ประชุม ส่งให้ ตลท. ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ
นายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็นเอกสาร การจัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

- ส� ำ นัก งานเลขานุก ารบริษัท รับ ผิดชอบการ
จัดท�ำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของ ตลท. การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รวมทัง้
เป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับ ตลท. และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
			
- ฝ่ายบัญชี รับผิดชอบการจัดท�ำเอกสารเปิดเผย
ข้อมูลรายงานทางการเงิน และค�ำอธิบายรายการและ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่าย
บริหาร
		 - ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ รับผิดชอบการจัดท�ำเอกสาร
เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารแก่สื่อมวลชน และการจัดการ
แถลงข่าวของบริษัทฯ
		 - ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการจัดท�ำแบบ
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และการจัดการประชุม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
		• ช่องทางการสื่อสาร บริษัทฯ ยึดหลักการเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ จึงใช้ระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของ ตลท. เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูล และเพื่อ
ขยายโอกาสเพิม่ ความสะดวกในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน บริษัทฯ จึงได้จัด
ท�ำเว็บไซต์ คือ www.ratch.co.th เพือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่
ในการเผยแพร่ขอ้ มูลและสือ่ สาร นอกจากนีย้ งั มีการจัดการ
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การพบนักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศ การแถลงข่าวผลประกอบการประจ�ำ
ไตรมาสและประจ�ำปี การจัดส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรม
ของบริษัทฯ ให้แก่สื่อมวลชน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การ
จัดนิทรรศการ การน�ำผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยีย่ มชมกิจการ การจัดกิจกรรม
สัมพันธ์กบั สือ่ มวลชน เป็นต้น ช่องทางการสือ่ สารดังกล่าว
เหล่านี้มีลักษณะครอบคลุมทั้งการสื่อสารทางเดียวและ
การสื่อสารสองทาง และข้อมูลที่ท�ำการเผยแพร่จัดท�ำเป็น
สองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท�ำการเผยแพร่
ออกไปพร้อมกัน
		• คุณภาพของข้อมูล หมายถึงความถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลและสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
ที่ท�ำการเปิดเผยมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
ลักษณะข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียว แต่มีทั้งข้อมูลเชิงบวก
และเชิงลบ การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผย
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สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ให้ ท ราบโดยทั น ที การเผยแพร่
สารสนเทศต่อประชาชนโดยทัว่ ถึง การชีแ้ จงกรณีทมี่ ขี า่ วลือ
หรือข่าวสารต่างๆ การด�ำเนินการเมือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผิดจากภาวะปกติ ไม่ท�ำการเปิดเผยในเชิงส่งเสริมโดยไม่มี
เหตุอันควร และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
บุคคลภายใน เป็นต้น ในขณะเดียวกันการเปิดเผยข้อมูล
ต้องไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปให้แก่บริษัทฯ และ
ไม่ท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้วย
เช่นกัน
สรุปกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
(1) การเปิ ด เผยสารสนเทศประเภท 37 ครั้ง
ที่ ต ้ อ ง ร า ย ง า น ต า ม ร อ บ ร ะ ย ะ
เวลาบั ญ ชี (Periodic Reports)
เ ช ่ น ง บ ก า ร เ งิ น ร า ย ไ ต ร ม า ส
ร า ย ง า น ป ร ะ จ� ำ ป ี แ บ บ แ ส ด ง
รายการข้อมูลประจ�ำปี เป็นต้น
(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ 23 ครั้ง
(Non-Periodic Reports) เช่น การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2556 การจ่ายเงินปันผล การเข้าลงทุน
และความก้ า วหน้ า ในการลงทุ น
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น
(3) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4 ครั้ง
(4) ก า ร พ บ นั ก ล ง ทุ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ 102 ครั้ง
(Company Visit)
(5) ก า ร พ บ นั ก ล ง ทุ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
5 ครัง้
(Roadshow)
(6) ก า ร พ บ นั ก ล ง ทุ น ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
5 ครัง้
(Roadshow)
(7) การแถลงข่าวผลประกอบการ
6 ครัง้
(8) การส่งข่าวและภาพกิจกรรมให้แ ก่ 29 ครั้ง
สือ่ มวลชน
(9) การน�ำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยม
1 ครั้ง
ชมกิจการ
(10) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชน
1 ครั้ง
4 ครั้ง
(11) การจัดนิทรรศการ
(12) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
11 ครั้ง
(13) สถิ ติ ก ารเข้ า เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข อง 10,900 ครั้ง
บริษัทฯ (เฉลี่ยต่อเดือน)
(วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2556 รวมทั้งสิ้น 131,211 ครั้ง)

รายงานประจำ�ปี
2556
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ก็ตามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
ข้อเสนอจากผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
โดยไม่ แ บ่ ง แยกว่ า เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ห รื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวก
รายย่อยหรือผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือ
หรื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยตนเอง
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นสาระส�ำคัญดังนี้
สามารถมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ในทีป่ ระชุมแทนได้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำหนังสือมอบฉันทะจัดส่ง
2.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่าง ให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็น 3 แบบ ตามที่
เท่าเทียมกัน บริษัทฯ ก�ำหนดให้ใช้ช่องทางของ ตลท. เป็น ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ
ช่องทางหลักและก�ำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ แบบ ก. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบ
เป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ นอกจากนีย้ งั จัดให้มี ฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว และแบบ ค. ซึง่ เป็นหนังสือ
ช่องทางติดต่อสือ่ สารเพิม่ เติม เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น อีกทัง้ มอบฉันทะทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
รับผิดชอบ เช่น ส�ำนักงานเลขานุการบริษทั ฝ่ายตรวจสอบ ผู้รับฝากและดูแลหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถ Download
หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
ภายใน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
อีกทางหนึง่ ด้วย หรือผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบอืน่ หรือจัดท�ำขึน้ เองตามความสะดวกและเห็นสมควรก็ได้
2.2 การจัดท�ำเอกสาร 2 ภาษา
บริษัทฯ ได้จัดท�ำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษา
บริษทั ฯ ได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ 4 คน
อังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ
ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมข้อมูลของแต่ละคนระบุ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม การมีหรือไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียของแต่ละคนในเรือ่ งทีบ่ รรจุไว้ใน
รายงานการประชุม การแจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน และข้อมูล ระเบียบวาระการประชุม เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของ มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ซึง่ ในการประชุม
คราวดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและต่างชาติ
บริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมแทนจ�ำนวน 249 ราย และมอบฉันทะ
2.3 การส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เข้าประชุมแทนจ�ำนวน 14 ราย
ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ
2.5 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการ
นับตัง้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2551 เป็นต้นมา 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นส�ำหรับผู้เข้า
คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ประชุ ม ทุ ก ราย โดยใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยอ� ำ นวย
และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น ความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และในการ
กรรมการของบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้า ตามข้อเสนอแนะของ เลือกตั้งกรรมการได้แยกลงคะแนนเสียงเป็นรายคนและ
ตลท. มาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ส�ำหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกประเภททั้งหมดไว้ตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้น และอ้างอิง
ผ่านช่องทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และบนเว็บไซต์
2.6 บริษทั ฯ ไม่มกี ารเพิม่ เรือ่ งเพือ่ บรรจุในระเบียบวาระ
ของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2555 โดยระบุ
การประชุมจากทีแ่ จ้งไว้แล้ว
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธกี าร กระบวนการในการพิจารณา
คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ด�ำเนินการช่องทางการเสนอเรื่อง และให้เวลาผู้ถือหุ้น 			
พิจารณาด�ำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง ความจ�ำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา 4 เดือน อย่างไร ตัดสินใจ โดยยึดถือหลักการที่จะไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ
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ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งใน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
3.1 นโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพิ่มเติม แต่หากผู้ถือหุ้นมีความจ�ำเป็นก็สามารถเสนอ
บริษทั ฯ ยึดหลักการ “ส่งเสริมก�ำกับดูแลให้มนั่ ใจ
เรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาได้โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจาณา ว่า  สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ลูกค้า 
ลูกจ้าง คูค่ า 
้ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง ผูส้ อบบัญชี
เพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
อิสระ ภาครัฐ และชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ อยู่ ได้รบั การคุม้ ครอง
2.7 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และปฏิบตั ดิ ว้ ยดี” ตามทีไ่ ด้ประกาศในนโยบายการก�ำกับ
การจัดท�ำรายงานการถือครองและการเปลีย่ นแปลง ดูแลกิจการทีด่ นี บั ตัง้ แต่ปี 2546 และต่อมาในปี 2550 ได้มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของ ประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรรมการและผูบ้ ริหาร ทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการแจ้ง กลุ่มต่างๆ โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการฯ ได้กำ� หนดให้จดั ท�ำ บริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ นโยบายเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ นโยบายเกีย่ วกับพนักงาน นโยบาย
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ เกี่ ย วกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม นโยบายการใช้ ร ะบบ
ไว้ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ รับทราบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน
2.8 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการฯ ได้จดั ให้มมี าตรการป้องกันกรณีที่
กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ (Insider Trading) โดยได้กำ� หนด
แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และแนวทาง
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหาประโยชน์สว่ นตนเป็นค�ำสัง่
ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรและถือปฏิบตั โิ ดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน นับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ประกาศ
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน รายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบภายใน
3 วันท�ำการ นับแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดว้ ย
ซึง่ มาตรการหลังนีไ้ ด้มกี ารปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2546
จนถึงปัจจุบนั
ตลอดปี 2556 ไม่มกี รณีรอ้ งเรียนอันเนือ่ งมาจาก
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างไม่เสมอภาค รวมทัง้ ไม่มกี ารกล่าวโทษ
กรรมการและผู้บริหารกรณีไม่จัดท�ำรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อก�ำหนด หรือการใช้ข้อมูล
ภายในเพือ่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ น่ื ในทางมิชอบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และนโยบาย 5ส เป็นต้น
(นโยบายเหล่านีไ้ ด้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย)
ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
หลักการและนโยบายเกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังนี้
			
• ผู้ถือหุ้น มีการติดตามก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ ในการปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การให้
ข้อมูลข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่ผถู้ อื หุน้ การส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจใน
เรือ่ งส�ำคัญ รับทราบการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ และ
ฝ่ายบริหาร การจัดให้มมี าตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนของกรรมการและผูบ้ ริหาร และการ
ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ท�ำให้
ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ไม่มกี ารกระท�ำความผิดของ
กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
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• พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า  พนักงาน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งในการ
ขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย จึงก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับพนักงานทีค่ รอบคลุม
องค์ประกอบทัง้ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมและการด�ำเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถนะ
และพฤติกรรมของพนักงานทีส่ อดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่
ตอบสนองทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างมูลค่าแก่กจิ การควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ก�ำลังการผลิต
		 - โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงาน
ในช่วงปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ปัจจัยกระทบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยมีการปรับวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจด้วย และจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
			
- โครงสร้างค่าตอบแทน มีการพิจารณาปรับ
โครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่ ส ่ ง เสริ ม ความสามารถในการ
แข่งขันของบริษทั ฯ โดยเทียบเคียงกับการปฏิบตั ขิ องบริษทั
ชั้นน�ำในธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน
		 - สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มีกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและการสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตรา
ก้าวหน้าตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ดูแล
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ ให้พนักงานมีหลักประกัน
ที่ดี มีความมั่นคง มั่นใจ และพร้อมอุทิศตนให้กับการ
สร้างสรรค์ผลงานทีด่ ที สี่ ดุ ตามภารกิจและความรับผิดชอบ
			
- การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากร ก� ำ หนด
กระบวนการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และทัศนคติทเี่ หมาะสม เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีกำ� ลังคน
ทีเ่ หมาะสมทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ
			
- การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี ส�ำหรับพนักงาน
ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และแรงจูงใจ เพือ่ ให้
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างเสริมศักยภาพเพื่อ
การเจริญก้าวหน้าตามวิชาชีพอย่างเหมาะสม ประกอบ
ด้วยการฝึกอบรมภายใน (In house training) การส่งไป
ฝึกอบรมในหลักสูตรภายนอก (Public training) ทัง้ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ แผนการฝึกอบรมรายต�ำแหน่ง
การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง การดูงาน และการ

สับเปลีย่ นหมุนเวียนเพือ่ เรียนรูง้ านทีห่ ลากหลายขึน้ เป็นต้น
			
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ก�ำหนดให้มี
การด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี โดยผู้บังคับบัญชาและ
ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาก� ำ หนดเป้ า หมายร่ ว มกั น เป็ น การ
ล่วงหน้า และน�ำผลการประเมินมาเชือ่ มโยงกับการพิจารณา
ค่าตอบแทนประจ�ำปีตามความเหมาะสม
		 - การเจริญเติบโตและความก้าวหน้า บริษัทได้
ก�ำหนดโครงสร้างต�ำแหน่งงาน เพื่อเป็นเส้นทางความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส
เจริญก้าวหน้าตามความสามารถ มีการพัฒนาความรูค้ วาม
สามารถและศักยภาพของพนักงาน ทั้งสมรรถนะหลักของ
องค์กร (Core Competency) อันได้แก่ ความมุง่ มัน่ สูค่ วาม
เป็นเลิศ ความคิดเชิงกลยุทธ์ การท�ำงานเป็นทีม คุณธรรม
และจริยธรรม และการสร้างสายสัมพันธ์ และสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบ (Functional Competency)
เช่น ความเข้าใจเชิงธุรกิจ การแก้ปัญหาและสร้างโอกาส
การบริหารความเสี่ยง ความคิดเชิงภาพรวม การสื่อสาร
โน้มน้าวจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
		 - การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Plan) ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลาง เพือ่ พัฒนา
พนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะ
รับผิดชอบงานในต�ำแหน่งทีร่ ะดับสูงขึน้ และความพร้อมที่
จะรองรับภารกิจ สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในอนาคตด้วยภาวะผู้น�ำที่เหมาะสม
		 - การเตรี ย มความพร้ อ มในการไปปฏิ บั ติ ง าน
ประจ�ำต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
ประจ�ำต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ กฎหมาย มารยาทสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษา ข้อพึงปฏิบตั แิ ละระมัดระวัง แผนช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน เพือ่ เตรียมความพร้อมและเป็นคูม่ อื ของพนักงานที่
ได้รับการคัดเลือกส่งไปปฏิบัติงานในประเทศที่บริษัทฯ มี
โครงการลงทุน มีการฝึกอบรมภาษาท้องถิน่ เพื่อใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น
			
- การสื่อสาร จัดให้มีระบบสื่อสารภายในเพื่อ
เป็นช่องทางในการสือ่ สารถ่ายทอดนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร
ต่ า งๆ และรั บ ทราบความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอที่ เ ป็ น
ประโยชน์จากพนักงาน ได้แก่ ระบบอินทราเน็ตซึง่ ได้พฒ
ั นา
ให้สามารถรองรับและเชื่อมโยงกับระบบ E-learning และ
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) ที่จะน�ำเข้าใช้งานต่อไป การประชุมภายในบริษัทฯ
ซึง่ ประกอบด้วยการประชุมในระดับต่างๆ ตามภาระความ
รับผิดชอบ ตลอดจนการประชุมผู้บริห ารกับพนักงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ซึง่ ก�ำหนดให้มขี นึ้ เป็นการประจ�ำ และนับตัง้ แต่ปี 2553 ได้
มีการจัดประชุมระหว่างสายงานอย่างไม่เป็นทางการขึ้น
โดยใช้ชอื่ ว่า “Synergy Meeting” เพือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่
ที่ ส� ำ คั ญ มากในการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ความคิ ด เห็ น
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การท�ำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าร่วมได้อย่างอิสระ และยึดหลักการผนึกก�ำลังเพือ่ ความ
เข้มแข็งขององค์กรอีกทางหนึ่ง
			
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ
สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยให้มี
การเลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” เพื่อเป็นตัวแทน
พนั ก งานตามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย มี ก ารเลื อ กตั้ ง
“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน” และจัดตั้ง “คณะท�ำงานกิจกรรม 5ส” ซึ่ง
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากทุกสายงานร่วมกันก�ำหนดนโยบาย
วางระบบและมาตรการต่ า งๆ ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ
ประเมินผลและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดท�ำคู่มือความปลอดภัย คู่มือการใช้
อาคาร จัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยประจ�ำปีภายใต้
หัวข้อ “Safety in all we do” การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ก�ำหนดมาตรการด้านการจราจรภายในพืน้ ที่ การตรวจสอบ
สภาพอาคาร แสงสว่าง ความชืน้ และคุณภาพอากาศ การ
รณรงค์การใช้ไฟฟ้าและน�ำ้ ประปาอย่างประหยัด เป็นต้น
- การส่ ง เสริ ม จิ ต อาสา เพื่ อ สร้ า งความสมั ค ร
สมานสามัคคี การท�ำงานเป็นทีม และสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชนและสังคม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพนักงาน
จิตอาสาเพื่อบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสนับสนุนให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 3 วัน
มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม” และ
ชมรมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ชมรมสุขภาพ ชมรมกีฬา 
เป็นต้น โดยบริษทั ฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมของชมรม
			
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Information System: HRIS) บริษัทฯ ได้
พัฒนาระบบและเป็นผลให้ขั้นตอน กระบวนการ และการ
ประสานงานต่างๆ ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			
- เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ
ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทำ� งานได้
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ในช่วงทีเ่ กิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับ การเพิม่ ขีดความ
สามารถของอุปกรณ์ให้ทำ� งานได้อย่างรวดเร็ว และมีจำ� นวน
มากยิง่ ขึน้ พัฒนาระบบ SAP ซึง่ เป็นโปรแกรมบริหารจัดการ
ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือให้สามารถเชือ่ มต่อกันได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและความถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูล
ในการใช้งานร่วมกัน น�ำระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-Document) เข้าใช้งานในส�ำนักงานเพือ่ ลดปริมาณการ
ใช้กระดาษ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ
จัดท�ำโครงการศูนย์สำ� รองข้อมูลระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด เพือ่ ลดความเสีย่ งการสูญเสียข้อมูล
ส�ำคัญกรณีเกิดปัญหากับบริษทั ใดบริษทั หนึง่ เป็นต้น
ในปีที่ผ่านมา  ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่าง
พนักงานและบริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นต้องหยุดงาน
ในบริษทั ฯ และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ได้รบั รางวัล
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจ�ำปี 2556 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนและให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสื่ อ สารเพื่ อ การ
อยูร่ ว่ มกับชุมชนในลักษณะ “เพือ่ นบ้านทีด่ ”ี การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละ
ยัง่ ยืน การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่
ตลอดจนการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมเพือ่ ให้เกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติและชีวิต
- การท�ำความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะเกือ้ หนุนหรืออาจเป็นอุปสรรค
ต่อการด�ำเนินงาน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ยดึ ถือหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา” ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวคิดในการด�ำเนินการ มีการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย การให้ทนุ การศึกษาแก่โรงเรียนและสถานศึกษา
ในพื้นที่ประกอบกิจการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการ
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่
กลุม่ บริษทั ฯ ริเริม่ ด�ำเนินการและเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ และ
องค์กรต่างๆ

รายงานประจำ�ปี
2556
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			- “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็น
โครงการหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการ
ร่วมกับกรมป่าไม้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และเป็นปีแรกของ
การด�ำเนินงานโครงการระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) โดยได้
จัดการประกวดป่าชุมชนถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสัมมนา
เครือข่ายผูน้ ำ� ป่าชุมชนเพือ่ แลกเปลีย่ น เรียนรู้ และต่อยอด
ประสบการณ์ ชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง กิ จ กรรมค่ า ย
เยาวชนกล้ า ยิ้ มเพื่อปลูก ฝัง จิตส�ำนึก การอนุรักษ์ป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น โครงการดังกล่าว
ช่วยตอบสนองความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการที่ลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่จะช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนด้วย
			- “โครงการการศึ ก ษาเสริ ม ทั ก ษะสร้ า ง
อาชีพ” เป็นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา  ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) จัดท�ำขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อยกระดับช่างฝีมือ
แรงงานในสาขาช่างไฟฟ้า  ช่างเชื่อม และช่างกลโรงงาน
เพือ่ รองรับการพัฒนาประเทศ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาและครูอาชีวศึกษาของ สปป. ลาว
จ�ำนวน 11 ทุน
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมโดยยึดมัน่
ตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
และไม่มกี รณีพพิ าทใดๆ เกีย่ วกับผลกระทบการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่มีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้สนใจ
สามารถศึกษารายละเอียดโครงการและกิจกรรมด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้จากรายงานความยั่งยืน
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)
				• ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นับตัง้ แต่
ปี 2553 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับพนักงานและ
ผู้ดูแลระบบ โดยได้ประกาศ “นโยบายการใช้งานระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์” เพือ่ ให้การใช้งานระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ได้ดำ� เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการ
ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย มาโดยล�ำดับ
			• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น แม้ว่าจะยังไม่มีการ
ประกาศนโยบายเป็นการเฉพาะส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุม่ อืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น เช่น ลูกค้า คูค่ า้
ผูถ้ อื หุน้   ผลู้ งทุน  เจ้าหนี  ้ คแู่ ข่ง  ผสู้ อบบัญชีอสิ ระ และหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่บริษัทฯ ก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความส�ำคัญของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย กลุ ่ ม อื่ น ๆ ซึ่ ง ได้ รั บ หรื อ อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษทั ฯ โดยได้กำ� กับ
ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั สิ ำ� หรับบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเหล่านี้
ที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มด�ำเนิน
กิจการ (รายละเอียดปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)
3.2 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงที่จะต้องมีการพิจารณาและด�ำเนินการอย่าง
รอบคอบ รวมถึงจัดให้มีมาตรการป้องกันหรือเยียวยา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
คณะกรรมการฯ จึงได้ประกาศ “นโยบายการบริหารความเสีย่ ง”
และจัดตัง้ “คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง” ตัง้ แต่ปี 2546
(รายละเอียดดังปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการและ
ปัจจัยความเสีย่ ง)
3.3 แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญการยึดมั่นในจริยธรรม
และคุณธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการประกอบ
ธุรกิจ โดยการจัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์
อักษร เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั สิ ำ� หรับคณะกรรมการฯ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เช่น การไม่เรียก ไม่รับ
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า 
้ และ/
หรือเจ้าหนีข้ องบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังก�ำหนดให้ “คุณธรรมและ
จริยธรรม” (Integrity) เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core
Competency) พนักงานทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับข้อมูลส�ำคัญ
ของบริษทั ฯ จะต้องมีการลงนามสัญญารักษาความลับ และ
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ มีข้อห้ามเกี่ยวกับการ
ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน ให้มกี ารรายงานการ
ถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว ให้มกี ารรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียตาม
ข้อก�ำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทัง้ ก�ำหนดระเบียบวิธี
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ การมอบอ�ำนาจตามล�ำดับชัน้ ไว้ชดั เจน
ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี งบประมาณ
การเงิน และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อ
ให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิ ด การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการใช้
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอทุกปี
และบริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี อ่ งทางในการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสหากสงสัยหรือพบการกระท�ำผิด ตามรายละเอียด
ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
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คณะกรรมการฯ โดยการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก�ำกับดูแล
ให้ ก ารเข้ า ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ และ
บริษัทย่อย เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลทัง้ ในด้านราคา
และเงื่อนไขที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากท�ำรายการกับธุรกิจ
ทัว่ ไปอืน่ ๆ และให้มกี ารเปิดเผยการเข้าท�ำรายการให้ถกู ต้อง
และครบถ้วนตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องและเพื่อความ
คล่องตัวในการด�ำเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจอนุมัติการท�ำรายงาน
เกีย่ วโยงกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
โดยทั่วไป ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท และ
ให้ ร ายงานสรุ ป การท� ำ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วในการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามมาตรา 89/12 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.4 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ
แจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการกระท� ำ ผิ ด กฎหมาย
หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ได้โดยตรงหรือใช้ชอ่ งทาง
3.6 การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่บริษัทฯ จัดให้ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
ของกรรมการและผู้บริหาร
ติ ด ต่ อ เลขานุ ก ารบริ ษั ท หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนด “แบบรายงานการมี
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนได้สว่ นเสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร” และให้กรรมการ
หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
และผู้บริหารจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บและ
ส� ำ หรั บ ภายในองค์ ก รนั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนด จัดส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
แนวทางและกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงานที่เห็นว่า ตรวจสอบเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณา
มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการท�ำธุรกรรม
ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลงโทษกรณีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และ/หรือเป็น และท�ำให้สามารถตัดสินเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวม
ผู้พิจารณาค�ำร้องทุกข์ด้วยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
3.7 มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม
บุคคล หมวดการอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้ด้วย
และอาชีวอนามัย
มาตรฐานการด� ำ เนิ น งานซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
3.5 แนวปฏิบัติในการท�ำรายการที่มีหรืออาจมี
ในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ISO 14001 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและ
คณะกรรมการฯ ได้ ก� ำ หนดแนวทางในการ อาชีวอนามัย OHSAS 18001 รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ของ
จัดการเรือ่ งการมีสว่ นได้สว่ นเสียอย่างโปร่งใสและสามารถ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริม
ตรวจสอบได้ ไว้ในระเบียบบริษทั ว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ ว่า  ให้น�ำเข้าใช้งานและมีการติดตามตรวจสอบระบบมาอย่าง
ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการ ต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ในโรงไฟฟ้ า ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ทั้ ง
ซึง่ มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้ า
ในเรื่องนั้น ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการประชุม ไตรเอนเนอจี้ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้า
คณะกรรมการฯ มาโดยตลอด
ขนาดเล็ ก เช่ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ ริ ษั ท
โซลาร์ตา 
้ จ�ำกัด โรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาเถียร

รายงานประจำ�ปี
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3.8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุ ม ชนในล� ำ ดั บ ต้ น ๆ ตามที่ ก� ำ หนดในนโยบาย
เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้มีการด�ำเนินการ
ในทุกกระบวนการและช่วงเวลาของการพัฒนาและด�ำเนิน
โครงการของบริษัทฯ กล่าวคือ ในช่วงการพัฒนาโครงการ
ได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นทางด้านเทคนิค
ควบคู ่ ไ ปกั บ การศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม
ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดท�ำแผนงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสาร
ของโครงการ การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจ
โครงการและการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ในเรือ่ งต่างๆ ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างงานก่อสร้าง
โครงการมีการสื่อสารท�ำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงาน และนโยบายการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ กับ
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง จนถึงช่วงทีโ่ ครงการมีการด�ำเนินงานแล้ว
ก็ ยั ง คงมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งใกล้ ชิ ด และสม�่ ำ เสมอ
กับชุมชน มีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง

ครบถ้วนและเพียงพอส�ำหรับผู้รับสารที่จะสามารถใช้
ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
4.2 คุณภาพของข้อมูล
คุณภาพของข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ประกอบด้วย ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันกาล และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการฯ ได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กั บ รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ใ นรายงานประจ� ำ ปี และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
รายงานทางการเงิ น ดั ง ปรากฏในหั ว ข้ อ รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศที่มีคุณภาพต่อ
บุคคลภายนอกจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะส่งเสริม
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกด้วย คณะกรรมการฯ จึงได้มกี ารก�ำกับดูแลและติดตาม
ให้ผู้รับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไม่เพียงแต่ท�ำการเปิดเผย
สารสนเทศในระดับขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนด
เท่านั้น แต่ยังให้เน้นความส�ำคัญกับความเสมอภาคของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ได้ริเริ่มให้มี ผู้ลงทุนในการรับรู้สารสนเทศอีกด้วย
“คณะกรรมการผูต้ รวจการสิง่ แวดล้อมโรงไฟฟ้าราชบุร”ี ซึง่
4.3 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และจังหวัด ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบ
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการเปิ ด เผย
การด�ำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการการ ข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และใช้ชอ่ งทางการเปิดเผย
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก
ราชบุ รี ตามที่ระบุใ นรายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบ ในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้น ได้จัดให้มีเว็บไซต์
สิง่ แวดล้อม และเป็นองค์กรกลางในการติดต่อประสานงาน การแถลงข่าวผลประกอบการการประชุมนักวิเคราะห์
กับโรงไฟฟ้า รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารข้อเท็จจริง ปัญหา หลักทรัพย์ การส่งข่าวแก่สื่อมวลชน การพบนักลงทุน
หรือประเด็นที่อาจเป็นปัญหา  ข้อเสนอแนะจากชุมชน ในประเทศและในต่ า งประเทศ และกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ซึ่งเป็นช่องทางส�ำคัญอีกทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมของ ดังรายละเอียดในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ชุมชนในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ได้จัดให้มี “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” เป็น
หน่วยงานประจ�ำที่มีหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อสื่อสาร
4.1 ประเภทของข้อมูลที่ท�ำการเปิดเผย
และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผย มี ทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบริ ษั ท ฯ
ไม่เป็นตัวเงิน เป็นข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
(Periodic Report) และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน
(Non-Periodic Report) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ และเป็นธรรม รวมถึงการจัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ประจ�ำปี ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมในการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู ้ แ ถลงผลการ
ด�ำเนินงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงตอบข้อซักถาม
ในการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทัง้ การพบนักลงทุน
ทั้ ง ในประเทศและในต่ า งประเทศ ส� ำ หรั บ การติ ด ต่ อ
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถท�ำได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ตามทีอ่ ยูข่ องบริษทั ฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2794 9841
ทางโทรสารหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9841 เว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@ratch.co.th
4.5 การเปิดเผยนโยบายและการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ ได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทน
ส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ เปิดเผยค่าตอบแทน
กรรมการเป็นรายบุคคลและแยกประเภทของค่าตอบแทน
และค่าตอบแทนของผู้บริหารแยกประเภทค่าตอบแทน
นอกจากนี้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ฉ บั บ นี้ ยั ง ได้ เ พิ่ ม เติ ม
การเปิ ด เผยค่ า ตอบแทนโดยรวมของพนั ก งานไว้ ด ้ ว ย
(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
• องค์ประกอบและคุณสมบัติ
การก� ำ หนดโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบ
ของคณะกรรมการฯ พิ จ ารณาความเหมาะสมเมื่ อ
เทียบกับภาระหน้าที่ ความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
ข้อก�ำหนดและแนวทางทีเ่ สนอแนะโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการฯ ได้กำ� หนดขึน้ โครงสร้างของคณะกรรมการฯ
ในปัจจุบัน รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการ
อิสระ มีความเหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของการ
ประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่บังคับใช้กับบริษัทฯ
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หนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ และมีกรรมการทีเ่ ป็น
ผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กฟผ. ตามสัดส่วนทีย่ ตุ ธิ รรม
ของเงินลงทุน กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และข้อบังคับ
บริษัทฯ อยู่ในต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ มีอายุ
ไม่เกิน 72 ปีบริบรู ณ์ และมีคณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ ซึง่ ไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด (รายละเอียดดังปรากฏ
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
กรรมการมีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทางด้านความรู้
เฉพาะด้าน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี การบริหารธุรกิจ
นิตศิ าสตร์ และรัฐศาสตร์ เป็นต้น ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และอายุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะในการก�ำหนดทิศทาง
และนโยบาย การก�ำกับดูแลการบริหารและด�ำเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งการให้ความเห็นต่อเรื่องที่ท�ำการ
พิจารณาทัง้ ในเชิงลึกและในแนวกว้างครอบคลุมปัจจัยกระทบ
อย่ า งรอบด้ า น ทั้ ง นี้ กรรมการทุ ก คนไม่ มี ป ระวั ติ ก าร
กระท�ำความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระท�ำ
โดยทุจริต และไม่มปี ระวัตกิ ารท�ำรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ (ประวัตแิ ละข้อมูลรายบุคคล
ของกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในข้อมูลกรรมการบริษัท)
			
• ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
และแม้วา่ ประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
คือ กฟผ. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัทฯ แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 8 คน ซึง่ คิดเป็นจ�ำนวนมากกว่าหนึง่
ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด จึงสามารถมัน่ ใจได้วา่
กรรมการได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น
มีการถ่วงดุลและสอบทานทีเ่ หมาะสม ประธานกรรมการได้
ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบง�ำ
หรือชี้น�ำความคิดในระหว่างการอภิปรายและส่งเสริมให้
กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ
• การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและ				
มีจำ� นวนไม่เกิน 15 คน ปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ สิน้ 15 คน ซึง่ 				 กรรมการผู้จัดการใหญ่
มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในจ�ำนวน
ประธานกรรมการไม่ใช่บคุ คลเดียวกับกรรมการ
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 8 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า ผู้จัดการใหญ่และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

รายงานประจำ�ปี
2556
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มี ก ารแบ่ ง แยกต� ำ แหน่ ง ของประธานกรรมการและ
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ อ อกจากกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ถ่วงดุลอ�ำนาจที่เหมาะสม ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดย
ไม่จำ� กัด และมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
แตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน โดยประธานกรรมการเป็ น
ผู้น�ำและมีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของ
บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการฯ
ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาและก� ำ หนดเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ
ฝ่ายบริหาร เป็นผูน้ ำ� ประชุมคณะกรรมการฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยการสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจของ
ฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยไม่กา้ วก่ายในงานประจ�ำอันเป็นภาระความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหาร ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวของบริษัทฯ เป็น
เจ้าหน้าทีส่ งู สุดของฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ มีอำ� นาจหน้าที่
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
• การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ไม่มกี รรมการรายใดของบริษทั ฯ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า  3 บริษัท ซึ่งเป็นหลักการ
ทีค่ ณะกรรมการฯ เห็นชอบให้กำ� หนดขึน้ โดยสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของ ตลท. เพื่อประสิทธิภาพและการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเสนอชือ่ บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วมทุนของบริษทั ฯ โดยพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
และภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและความจ� ำ เป็ น
ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อให้การด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการลงทุนของบริษทั ฯ
คณะกรรมการฯ ได้ ก� ำ หนดระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและ
บริษัทร่วมทุน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
หน้าที่ของผู้แทนของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ในกิจการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และ
รายงานการด�ำเนินงานของกิจการเหล่านั้น (รายละเอียด
ผู ้ แ ทนบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น กรรมการและ
ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
ปรากฏในข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร)

• การสรรหากรรมการ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านความโปร่งใสและผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทนพิจารณากลัน่ กรองและให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแต่งตัง้ ในกรณีการแต่งตัง้
กรรมการแทนผู้ที่ออกจากต�ำแหน่งระหว่างปีและเสนอ
คณะกรรมการฯ เพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
พิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก
จากต�ำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดการสรรหากรรมการ
เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
• เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ โดยมี “ส� ำ นั ก งาน
เลขานุการบริษัท” ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานประชุม งานอ�ำนวยการและ
ประสานงานกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตัง้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร รักษาการผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประธานกรรมการได้
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและสถานที่เก็บเอกสาร
ให้ ตลท. และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทราบตามข้อก�ำหนด
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวแล้ว (รายละเอียดการแต่งตัง้
เลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบเปิดเผยไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
4 คณะ ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น เพื่อช่วย
แบ่ ง เบาภาระในการศึ ก ษารายละเอี ย ดและพิ จ ารณา
กลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ เป็นการเฉพาะ ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน (รายละเอียด
องค์ ป ระกอบและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
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ทราบและเข้าใจทัว่ ทัง้ องค์กร นอกจากนี้ ยังได้กำ� หนดให้มี
การทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี หรือตามสถานการณ์ทจี่ ำ� เป็น
ในการพิจารณาก�ำหนดแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการฯ
และฝ่ายบริหารได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่าง
ละเอียดรอบด้าน ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างธุรกิจของ
กลุม่ บริษทั ฯ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนการ
ลงทุน ผลการด�ำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น โครงสร้างการบริหาร บุคลากร
การเงิน การเลือกใช้กลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับ
คูค่ า 
้ และข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เช่น โครงสร้างกิจการไฟฟ้า แผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 
ปัจจัยภายนอกส�ำคัญที่มีผ ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) นโยบายภาครัฐ
อัตราการเติบโตของความต้องการไฟฟ้า  ราคาน�้ำมันดิบ
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งทรัพยากรการผลิต (เชือ้ เพลิงและเทคโนโลยี)
ข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และสภาพ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า  การวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจัยอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
กั บ เศรษฐกิ จ มหภาคต่ า งประเทศ รวมถึ ง ทางเลื อ ก
การก�ำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา
ได้ยดึ ถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการ
ทุกคนจึงตระหนักในหน้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการ
และเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของผูถ้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) ครอบคลุม
หน้าทีส่ ำ� คัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of
• บทบาทในการติดตามและก�ำกับดูแล
Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง 				 การปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีขององค์กร คณะกรรมการฯ ได้ติดตามตรวจสอบการ
• บทบาทในการก�ำหนดนโยบายและทิศทาง
ด�ำเนินกิจการของฝ่ายบริหารและของบริษทั ฯ โดยให้มกี าร
				 ในการด�ำเนินงาน
ทบทวนนโยบาย ดูแลให้มกี ารสือ่ สารอย่างทัว่ ถึงสูก่ รรมการ
เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในการบริ ห าร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจน
จัดการสูก่ ารเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของบริษทั ฯ การแถลงผลการปฏิบัติแ ละการก�ำกับดูแ ลกิจการที่ ใ ช้
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดท�ำ ในบริษัทฯ ในรายงานประจ�ำปี
และประกาศนโยบายต่างๆ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารน�ำเสนอ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ�ำ ได้แก่
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ รายงานรายเดือน (เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประจ�ำเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการที่บริษัทฯ
แผนธุ ร กิ จ เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ งบประมาณ เข้าลงทุน รายงานสรุปเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงได้ ของบริษทั ฯ งบกระแสเงินสดของบริษทั ฯ รายงานพลังงาน
ก�ำหนดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายและผลการ ไฟฟ้าสูงสุด และพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. และของ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ประเทศไทย ราคาหุ้นหมวดพลังงาน)

รายงานประจำ�ปี
2556
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รายงานรายไตรมาส (เช่น รายงานงบการเงินประจ�ำ
ไตรมาส) รายงานรายปี (รายงานงบการเงินประจ�ำปี
การประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย) และรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น
ในกรณี ที่ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายส�ำหรับกรณีทเี่ กิดจากปัจจัยทีส่ ามารถควบคุมได้
จะมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แล้วเร่งรัด ติดตาม แก้ไข ส่วนกรณีทเี่ กิดจากปัจจัยทีไ่ ม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ ให้ มี ก ารทบทวนปรั บ แผนงานและก� ำ หนด
เป้าหมายใหม่ และ/หรือเป้าหมายทดแทน
นอกเหนือจากการรายงานและการติดตามการ
ด�ำเนินงานในงานประจ�ำโดยฝ่ายบริหารแล้ว ช่องทาง
และกลไกส�ำคัญทีฝ่ า่ ยบริหารใช้ในการติดตามการด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือ และการประชุมผูบ้ ริหาร
ภายในบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้มีการประชุมประจ�ำทุกเดือน
ประกอบด้วยการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง และการประชุม
ผูบ้ ริหารระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน
รับทราบ ป้องกัน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการด�ำเนินงาน
นอกจากนีไ้ ด้กำ� หนดให้พนักงานระดับผูจ้ ดั การส่วน
ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นเข้าร่วมในการประชุมผูบ้ ริหาร
ภายในบริษทั ฯ เป็นประจ�ำทุก 3 เดือนด้วย
• บทบาทในการก�ำหนดเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็น
				 และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา
คณะกรรมการฯ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
ก�ำหนดหรือท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
องค์ ก ร เช่ น การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร แผน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ การก� ำ หนดเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลและ
ตั ว ชี้ วั ด ผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยได้ใช้เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการพิจารณา
ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างรอบด้านก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดทิศทางให้เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความ
ส�ำคัญกับพลังงานสะอาด (Green Energy) และการติดตาม
ข้อก�ำหนดและการด�ำเนินการเรือ่ ง Carbon Credit ซึง่ เป็น
แนวโน้มที่ส�ำคัญของกิจการพลังงานในอนาคต
คณะกรรมการฯ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการให้
ค�ำแนะน�ำเพือ่ แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษทั ฯ ซึง่

โดยทัว่ ไปฝ่ายบริหารน�ำเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
และในเรือ่ งทีม่ คี วามซับซ้อนและอ่อนไหว คณะกรรมการฯ
จะมอบหมายกรรมการเข้ า พิ จ ารณาและด� ำ เนิ น การ
ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบ กรรมการทีม่ าจาก
ภาครัฐช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบ
และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจ
เจตนารมณ์ของข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ และท�ำให้บริษัทฯ
ปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ในขณะที่กรรมการที่มาจากภาค
เอกชนช่วยให้แง่คิดในการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรรมการได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทฯ ตาม
ความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกรรม บัญชี ภาษี
กฎหมาย เป็นต้น และกรรมการที่ได้รับมอบหมายไปเป็น
ผู้แทนในคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการฯ เพื่อให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมทุนด�ำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
การประชุ ม คณะกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการฯ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหารระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ ให้กรรมการ
ได้พจิ ารณาและทบทวนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการฯ
ฝ่ายบริหาร และบริษัทฯ รวมถึงการอภิปรายปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมด้วย โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ
ผลการประชุมด้วย และได้น�ำผลการพิจารณามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของคณะกรรมการฯ
นอกจากนีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีตอ่ กัน
ในระหว่ า งกรรมการด้ ว ยกั น และระหว่ า งกรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารพบปะระหว่าง
กรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ กิจกรรม
สันทนาการทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ เนือ่ งในโอกาสต่างๆ
5.4 การจัดการและป้องกัน
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
เพือ่ ประโยชน์โดยรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ให้มกี าร
ปฏิบตั แิ ละการเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดมาตรการในการจัดการและ
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมถึงการก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล (รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

5.5 การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนือ่ งจริงจัง โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีส่ อบทานและติดตาม
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั ฯ
จัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการ
ใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างแท้จริง
ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวม 6 ครัง้ โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี
และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบเขตหน้ า ที่ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
มอบหมาย ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่เคยได้รบั รายงานว่ามีขอ้ บกพร่อง
ในระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจาก
ผูส้ อบบัญชีแต่อย่างใด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 14/2556
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็น
ต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบว่า  ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม (การประเมินความ
เพี ย งพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใช้
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
ของ ก.ล.ต. เป็นแนวทางในการประเมิน ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการประเมินดังกล่าวทีบ่ ริษทั ฯ ได้เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ratch.co.th โดยสรุปสาระส�ำคัญ
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้าน
ต่างๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบ สรุปได้ดงั นี้
• องค์กรและสภาพแวดล้อม
- บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน โดยได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการ
ควบคุมภายใน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน วัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ
พนักงาน และมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ ในปี 2556
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ที่ ป รึ ก ษาเข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยจะใช้เป็นแผนกลยุทธ์ระหว่าง
ปี 2557 - 2566 เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตให้บริษัทฯ
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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- โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
สายการบั ง คั บ บั ญ ชา  อ� ำ นาจการอนุ มั ติ และหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจนตามล�ำดับขัน้ นอกจากนีย้ งั ได้
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั (KeyPerformanceIndicators:KPI) ทีค่ รอบคลุม
ภารกิจทุกด้าน และเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ติดตาม และประเมินผล
- บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
- บริษัทฯ ได้มีระเบียบ/ค�ำสั่งบริษัทฯ ไว้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และ
ก�ำหนดรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารงานบุคคล การบริหารเงินลงทุน การก�ำกับดูแล
บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และกิจการร่วมค้า เป็นต้น โดย
มีการประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน
• การบริหารความเสี่ยง
- บริษัทฯ มีโครงสร้างของการบริหารความ
เสี่ยงตามล�ำดับขั้น ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง
และฝ่ า ยวางแผน ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและก� ำ หนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย ง การจ� ำ แนก
ปัจจัยเสีย่ ง โอกาส และผลกระทบ ตลอดจนมาตรการทีใ่ ช้เพือ่
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการ
ประสานงานและประชุมร่วมกับสายงานต่างๆ ทุกไตรมาส
เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบภายหลังจากที่น�ำ
มาตรการต่างๆ มาใช้ในการด�ำเนินการแล้ว จากนั้นจึง
รวบรวมน�ำเสนอต่อคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานร่วมกัน
พิจารณาและกลัน่ กรองก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ผู ้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดความเสี่ ย ง
การประเมิ น และการจั ด การความเสี่ ย ง ได้ ใ นหั ว ข้ อ
ปัจจัยความเสี่ยง และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.ratch.co.th และเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th

รายงานประจำ�ปี
2556
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• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
				 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบายและแนวทางทีค่ ณะกรรมการฯ
และฝ่ายบริหารก�ำหนดไว้ ได้รับการปฏิบัติและตอบสนอง
บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการบัญชีการเงิน
การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และระดับ
วงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อ�ำนาจการสั่งจ่ายเช็ค
ของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
ในระเบียบ/ค�ำสั่งบริษัทฯ
- การท�ำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
ซึง่ ไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และได้รบั การพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
- มี ก ารติ ด ตามดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทในเครืออย่างสม�่ำเสมอภายใต้ความรับผิดชอบของ
สายงานรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กำ� กับดูแลบริษทั ในเครือ
โดยการก�ำหนดทิศทางด�ำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
บริษทั ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย บริษทั
ในเครือ และบริษัทร่วมทุน ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัทฯ และให้
ผู้แทนบริษัทฯ ที่ไปเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร
ในกิ จ การเหล่ า นั้ น โดยที่ ก ารตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น งานที่ มี
นัยส�ำคัญ จะมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อน

และแผนงาน ลงไปตามล�ำดับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน
รั บ ทราบและร่ ว มกั น ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาซึ่ ง อาจส่ ง
ผลกระทบต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย รวมทั้ ง เพื่ อ พั ฒ นา
ปรับปรุงทบทวนแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
- ผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ได้น�ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ทบทวนการจัดท�ำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากลที่มีการปรับเปลี่ยน
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
ในการบริหารจัดการทางการเงินและภาษี ซึง่ ท�ำให้รวบรวม
ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงินของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และกิจการร่วมค้า
มีความถูกต้อง แม่นย�ำ สะดวก และรวดเร็ว จัดให้มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี การจัด
ท�ำรายงานทางการเงิน และเอกสารส�ำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน
เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่า
มีข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในเรื่องนี้
- บริษทั ฯ จัดช่องทางการสือ่ สารภายในผ่าน
ระบบ Intranet และ Lotus Note ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน
สามารถได้รับและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่ และประกาศต่างๆ ของบริษทั ฯ ที่
จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมูค่ รบถ้วนได้อย่างทัว่ ถึงและทันกาล
- ช่องทางการสือ่ สารกับบุคคลภายนอก บริษทั ฯ
ท�ำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และ
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ratch.co.th เพือ่ ให้บคุ คลภายนอก
• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน หรือผูท้ สี่ นใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศ
				 บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและ ของบริษทั ฯ ได้อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และทันกาล
การสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ฝ่ายบริหารได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร
• ระบบการติดตาม
ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
- บริษัทฯ ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนิน
- คณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้รับหนังสือ ธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
เชิญประชุม และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จ�ำเป็นและ และตัวชีว้ ดั ให้กบั ทุกสายงาน ซึง่ ได้ถา่ ยทอดเป้าหมายลงไป
เพียงพอ ก่อนการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ยังหน่วยงานตามล�ำดับชัน้ และมีการประเมินผลการด�ำเนินงาน
มีการบันทึกข้อซักถาม ค�ำชี้แจง ความเห็น ข้อสังเกต เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมาย รวมทั้ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านในแต่ละเรื่อง หาสาเหตุของความแตกต่าง (ถ้ามี) ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ที่ พิ จ ารณา  รวมทั้ ง สรุ ป มติ ข องที่ ป ระชุ ม ไว้ ใ นรายงาน แผนงานรองรับ และวิธีการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขหรือลด
การประชุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบได้
ผลกระทบดังกล่าว เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
- ก�ำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ผู้จัดการใหญ่ กับผู้บริหารของแต่ละสายงานแยกครั้งและ
- ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน ท� ำ การสอบทาน
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขึน้ ไป ความเพี ย งพอเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น เพื่ อ สื่ อ สาร ถ่ า ยทอดนโยบาย ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่ได้รับการอนุมัติจาก

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม�่ำเสมอ
- เลขานุการบริษทั ได้ประสานงานกับสายงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการติดตามและก�ำกับการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการฯ ตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษทั ฯ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยประวั ติ ย ่ อ
และข้อมูลของผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่ก�ำกับการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปรากฏในข้อมูล
กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th
5.6 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การบริหารความเสี่ยง โดยได้ประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งและมอบหมายให้ “คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง” เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการระบุปจั จัยเสีย่ ง ก�ำหนด
มาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจและต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ตลอดจน
ให้มีการรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจ�ำทุก
ไตรมาส และให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์แผนงาน และวิธกี ารบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
(รายละเอียดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ และรายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง)
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• ก�ำหนดการประชุม การจัดท�ำระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฯ
ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน
รั บ ทราบก� ำ หนดการดั ง กล่ า ว ส� ำ หรั บ ปี 2556
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประชุมเวลา 16.00 น.
ของทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ร่วมกันพิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
เพือ่ ให้แน่ใจว่าเรือ่ งส�ำคัญได้นำ� เข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ
และแจ้ ง ให้ ก รรมการทราบล่ ว งหน้ า พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ
เชิญประชุมในเวลาทีเ่ หมาะสมตามข้อก�ำหนด อย่างไรก็ตาม
กรรมการมีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูร่ ะเบียบวาระ
การประชุมได้โดยแจ้งล่วงหน้า  10 วันก่อนถึงวันประชุม
คณะกรรมการฯ และในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน
ในเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องพิจารณาหรือ
แจ้งเพื่อทราบในการพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ได้ในระหว่างการ
ประชุมคณะกรรมการฯ (วิธกี ารพิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะบรรจุไว้
ในระเบียบวาระการประชุมและวิธกี ารให้กรรมการสามารถ
เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ดังกล่าวมีก�ำหนดไว้ในระเบียบ
บริษทั ว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ www.ratch.co.th)
ระเบียบวาระการประชุมก�ำหนดเป็นหมวดหมูแ่ ละ
ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับอย่างเหมาะสม ได้แก่ เรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  เรื่องเสนอเพื่อ
ทราบ และเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ ก�ำหนดเรือ่ งทีจ่ ะเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการประจ�ำในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจ�ำเดือน ประจ�ำไตรมาส และ
ประจ�ำปี เป็นการล่วงหน้าด้วย ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดการ
รายงาน การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน
ทีก่ ำ� หนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพือ่ ทราบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน

5.7 การประชุมคณะกรรมการ
• หลั ก การและแนวทางของการประชุ ม
คณะกรรมการ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับความเป็น
อิสระในการตัดสินใจของกรรมการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม กรรมการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ท�ำหน้าที่
ในการน�ำ การสังเกตการณ์ปฏิบตั งิ าน ให้คำ� แนะน�ำ ช่วยเหลือ
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชดิ
และเอกสารประกอบจัดส่งให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ
ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ นการประชุ ม และกรรมการ

รายงานประจำ�ปี
2556
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สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ และส� ำ หรั บ
คณะกรรมการชุดย่อยสามารถสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภารกิจเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่และผ่านทาง
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
• บทบาทของประธานกรรมการ กรรมการ
				 ฝ่ายบริหาร และบรรยากาศในการประชุม
- ประธานกรรมการ เป็นผู้น�ำประชุม จัดสรร
เวลาให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เพียงพอเหมาะสม เท่าเทียมและทัว่ ถึง ส่งเสริมและกระตุน้
ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างรอบด้านและทัว่ ถึง และสรุปมติทปี่ ระชุม
- กรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจากการ
ศึกษาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำเสนอ และข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นอื่น ๆ ร่วมอภิปรายอย่างสร้างสรรค์
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงต่อ
บริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อ
ให้ได้มติจากที่ประชุม อุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่ให้กับการปฏิบัติงานตามบทบาทกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
- ฝ่ายบริหาร ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็น
อย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ และน�ำเสนอข้อมูล
เป็นการล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา
ข้อมูลได้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เสนอแนวทางเลือกต่อ
คณะกรรมการฯ และให้ขอ้ มูลหรือชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็น
ที่มีการซักถามในที่ประชุม คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
เชิญผูบ้ ริหารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ร่วมชีแ้ จงใน
รายละเอียดเฉพาะเรื่อง
- บรรยากาศในการประชุมและการแสดงความ
คิดเห็น บริษทั ฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ บรรยากาศ
ในการประชุมมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน
มีสว่ นร่วมในการอภิปราย และแสดงความเห็นเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ และค�ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ระยะเวลาในการประชุมมีความ
เหมาะสมเฉลีย่ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่ ถึง 2 ชัว่ โมง
- การด�ำเนินการประชุม โดยทั่วไปในการ
พิจารณาเรือ่ งแต่ละวาระ ฝ่ายบริหารจะน�ำเสนอความเป็นมา
หลักการและเหตุผล ความจ�ำเป็น ค�ำชีแ้ จง ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง

เพื่อประกอบการตัดสินใจและข้อเสนอของฝ่ายบริหาร
หลังจากนัน้ ประธานกรรมการจะให้เวลาทีป่ ระชุมอภิปราย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนและทั่วถึง มีการกระตุ้น
ให้กรรมการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถาม
ประเด็นส�ำคัญ เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารชีแ้ จงเพิม่ เติม ก่อนท�ำการ
ตัดสินใจเป็นมติที่ประชุม
- คณะกรรมการฯ มีหลักการที่จะให้มีการ
น�ำเสนอเรื่องเพื่อขอสัตยาบันให้น้อยที่สุด เว้นแต่กรณี
เป็ น นโยบายที่ เ ร่ ง ด่ ว น และกรณี ที่ อ าจท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
เสียประโยชน์ ซึง่ ฝ่ายบริหารจะเข้าพบเพือ่ ชีแ้ จงและหารือกับ
ประธานกรรมการและกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อ
ตัดสินใจด�ำเนินการก่อนจะน�ำเสนอขอรับสัตยาบันจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในภายหลัง
- กรรมการซึ่ ง มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น (อ้างอิงการมี
ส่วนได้ส่วนเสียจากรายงานที่กรรมการและผู้บริหารแจ้ง
การมีสว่ นได้เสียของตน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไว้ทเี่ ลขานุการบริษทั )
และได้มกี ารถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในเรือ่ งดังกล่าวในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ มาโดยตลอด
- การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และ
รายการทีม่ หี รืออาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ จะค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
มี ก ารพิ จ ารณาความจ� ำ เป็ น และความสมเหตุ ส มผล
เปรียบเทียบได้กับการเข้าท�ำรายการในลักษณะเดียวกัน
โดยทัว่ ไป และให้ความส�ำคัญกับขัน้ ตอนการด�ำเนินการ และ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
- เลขานุการบริษทั ได้ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติของ
คณะกรรมการฯ และบริษทั ฯ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การจัดท�ำและจัดเก็บรายงานการประชุม
- ส�ำนักงานเลขานุการบริษทั ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการฯ ให้รบั ผิดชอบการจดบันทึก จัดท�ำและ
เก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุม จัดท�ำเป็นลายลักษณ์
อักษร มีสาระส�ำคัญครบถ้วน ได้แก่ วันและเวลาเริ่มและ
เลิกประชุม สถานทีป่ ระชุม ชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้า
ประชุม ชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม สรุปสาระส�ำคัญของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

เรือ่ งทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม สรุปประเด็นส�ำคัญทีม่ กี ารอภิปราย
ความเห็นและข้อสังเกตของกรรมการและมติทปี่ ระชุม พร้อมทัง้
มีการลงชือ่ ผูบ้ นั ทึกและประธานทีป่ ระชุม การจัดท�ำร่างรายงาน
การประชุมแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 3 วันหลังวันประชุม
และน�ำเสนอกรรมการทุกคนเพือ่ พิจารณาแก้ไขปรับปรุง และ
หากไม่มกี ารแจ้งแก้ไขเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 7 วัน ให้ถอื ว่า
รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้รบั การพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการฯ และน�ำเสนอประธานทีป่ ระชุมเพือ่ ลงนาม
รับรอง ก่อนจัดส่งส�ำเนาให้กรรมการทุกคนเพือ่ ใช้เป็นเอกสาร
อ้างอิง นอกจากนี้ ยังได้นำ� รายงานทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้วบรรจุ
ไว้เป็นระเบียบวาระเพือ่ ทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ
ในคราวต่อไปด้วย
- การถ่ายทอดมติทปี่ ระชุม กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบ และ/หรือด�ำเนินการ
และมีการติดตามการปฏิบัติต่อคณะกรรมการฯ
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- คณะกรรมการฯ มีการประชุมจ�ำนวน 14 ครั้ง
และในการประชุมครัง้ ที่ 14 มีการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผู้บริหารก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งคณะ
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครัง้
และในการประชุมครัง้ ที่ 6 มีการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ผูบ้ ริหารในช่วงท้ายของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทน มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
จ�ำนวน 4 ครั้ง
- คณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน มีการประชุม
จ�ำนวน 10 ครั้ง

กรรมการถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการฯ ทุกครัง้ เว้นแต่มภี ารกิจส�ำคัญและจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ซึง่ สามารถแจ้งความเห็นในเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้
• การประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อย
ชุดย่อย ในปี 2556 คณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทีค่ ณะกรรมการฯ แต่งตัง้ ขึน้ ในปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
ที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งขึ้น มีการประชุมเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
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กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทรัพยากร
บริหาร
กลั่นกรอง
บุคคลฯ
ความเสี่ยง
การลงทุน
				
14/14
10/10
1. นายคุรุจิต นาครทรรพ
12/14
6/6
9/10
2. นายตระกูล วินิจนัยภาค
3. เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ
14/14
6/6
4. พลต�ำรวจโทถาวร จันทร์ยิ้ม
14/14
4/4
13/14
6/6
5. นายสาธิต รังคสิริ
13/13
6/6
6. นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์
10/11
4/4
7. นายทรงภพ พลจันทร์
11/11
6/6
8. นายประจวบ อุชชิน
11/11
4/4
9. นายสุวิท คงแสงภักดิ์
10. นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
11/11
5/5
11. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
11/11
4/4
12. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
13/14
6/6
13. นายรัมย์ เหราบัตย์
3/3
3/3
1/2
14. นายพูนสุข โตชนาการ
15. นายพงษ์ดิษฐ พจนา
7/7
3/3
16. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
3/3
1/1
17. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
				
6/7
18. นายนพพล มิลินทางกูร
19. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
11/11
11/11
3/3
4/4
20. นายธนา พุฒรังษี

หมายเหตุ  
(1)      ตัวเลขหน้า / แสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
(2)      ตัวเลขหลัง / แสดงจ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงที่กรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(3)      นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
(4)      นายสุวิท คงแสงภักดิ์ นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล และนายทรงภพ พลจันทร์ เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556
(5)      นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย และนายประจวบ อุชชิน เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
(6)      นายรัมย์ เหราบัตย์ และนายพูนสุข โตชนาการ เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
(7)      นายพงษ์ดิษฐ พจนา เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
(8)      นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ และนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556
(9)      นายนพพล มิลินทางกูร พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากกลับไปปฏิบัติงานที่ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
(10) นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายธนา พุฒรังษี พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
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5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
นับตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการฯ ได้ท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำผลการประเมิน รวมทัง้ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป ประกอบด้วย
การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และ
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ปัจจัยในการประเมิน
ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญต่างๆ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ ความพร้อม
ของคณะกรรมการ การก�ำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงาน
ทางการเงินและการด�ำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ
และการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2556 เป็นปีแรกที่ได้เริ่มให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
โดยเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งคณะเกี่ยวกับความ
พร้อมของคณะกรรมการ ความครบถ้วนของการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และการด�ำเนินการประชุมทั้งก่อนการประชุม (การน�ำส่ง
เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลเพียงพอ) ระหว่างการประชุม (การน�ำเสนอ
ข้อมูลและประเด็นส�ำคัญ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม
และการลงมติของทีป่ ระชุม) และหลังการประชุม (การจัดท�ำ
น�ำส่ง และจัดเก็บรายงานการประชุม) ในการประเมินผล
ของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
ข้างต้น ได้ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับตาม
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินโดยกรรมการ
แต่ละคน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี และพอใช้ ปรากฏผล
การประเมินในปี 2556 เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ผ ล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
- คณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น มี ผ ล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
			
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
ท�ำความตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2556 แบ่งเกณฑ์
วัดผลเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้าน
การก�ำกับดูแลบริษทั ในเครือ ด้านบริหารการเงิน และด้าน
บริหารองค์กร มีนำ�้ หนักทีก่ ำ� หนดในแต่ละด้านแตกต่างกัน
ออกไป และได้นำ� ผลการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงด้วย นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารประเมิ น ด้ า นศั ก ยภาพและการบริ ห าร ได้ แ ก่
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีผลการ ความเป็นผู้น�ำ การก�ำหนดและการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก และการประเมินรายบุคคล การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน การสร้างเครือข่าย
(ประเมินตนเอง) อยู่ในระดับ ดีมาก
ความสัมพันธ์ ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และคุณลักษณะ
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลการประเมิน ส่ ว นตั ว ส� ำ หรั บ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ แ ละผู ้ บ ริ ห าร
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ระดับสูง
- คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
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• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
			ค่าตอบแทนกรรมการ (ส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย) ได้รับการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
เพื่ อ น� ำ เสนอขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ปี โดย
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายและ
ผลประกอบการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
อยูใ่ นลักษณะเทียบเคียงได้กบั มาตรฐานหรือระดับทีป่ ฏิบตั ิ
อยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสามารถ
ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อความส�ำเร็จของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง ได้รบั การพิจารณากลัน่ กรอง
จากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน
ก่ อ นเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ดย
เชื่ อ มโยงกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์
ที่ ก� ำ หนดไว้ ล ่ ว งหน้ า ร่ ว มกั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
หลักเกณฑ์โดยทั่วไปเช่นเดียวกับการพิจาณาค่าตอบแทน

ส�ำหรับกรรมการ ในระหว่างการประชุมพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมในการพิจารณา  และคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตามผลการ
ประเมิน โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ (รายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารปรากฏในหั ว ข้ อ โครงสร้ า ง
การจัดการ)
5.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
และการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการฯ มีนโยบายในการเตรียมความพร้อม
ให้ แ ก่ ก รรมการที่ เ ข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ใหม่ โดยในการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ มีการบรรยายสรุปโดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ พร้อมเอกสารประกอบที่ครอบคลุมลักษณะ
ธุ ร กิ จ คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ โครงสร้ า งการลงทุ น
โครงสร้ า งองค์ ก ร ผลการด� ำ เนิ น งานทางการเงิ น และ
ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน หนังสือบริคณห์สนธิ
วัตถุประสงค์ หนังสือรับรอง ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบาย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

113

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
5.10 แผนสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ของกรรมการบริษัทฯ รายงานประจ�ำปี และรายงาน
คณะกรรมการฯ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการ
ความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท ทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการ
จดทะเบี ย น และข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ จัดให้มีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) อย่างไร
ข้อก�ำหนด (Compliance Database)
ก็ ต ามการสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ นั้ น
เป็นไปตามนโยบายของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ คือ กฟผ. ทีจ่ ะคัดเลือก
คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารของ กฟผ. ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เหมาะสมและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การประกอบกิจการของบริษทั ฯ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความ เสนอคณะกรรมการฯ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ และก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการบริษทั จดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
จัดให้เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารในระดับอื่นๆ ได้
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยท� ำ การวิ เ คราะห์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิทยาการ สมรรถนะ (Competency) และคุณสมบัติที่คาดหวัง
พลังงาน เป็นต้น (รายละเอียดการเข้ารับการอบรมและ ส�ำหรับต�ำแหน่งต่างๆ เพื่อท�ำการพัฒนาบุคลากรและ
สัมมนาในหลักสูตรทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการส่งเสริมการปฏิบตั ิ สรรหาผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ เพือ่ มีการพิจารณาเลือ่ น ลด ปลด ย้าย
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายงานของบริษทั ฯ
ปรากฏในข้อมูลกรรมการบริษัท)
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (รายละเอียดการจัดท�ำแผน
			
สืบทอดต�ำแหน่งได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อบทบาทของผู้มี
ฝ่ายบริหารได้จัดท�ำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ ส่วนได้ส่วนเสีย-พนักงาน)
สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบ
ประกาศ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียนต่างๆ
ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต.
และ ตลท. อย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการฯ ยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ต ้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดต่ า งๆ ของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และ
ฝ่ายบริหารได้จดั ท�ำสรุปข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเสนอคณะกรรมการฯ
เพือ่ รับทราบประกาศ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ และหนังสือเวียน
ต่างๆ ทั้งที่ออกใหม่และที่ปรับปรุงแก้ไขโดยส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้สง่ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษทั
หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี หลั ก สู ต ร
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
รวมทัง้ หลักสูตรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั โดยหน่วยงานและสถาบัน
ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการท�ำงานในหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการฯ
และคณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเต็มที่

รายงานประจำ�ปี
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5.11 การจั ด สรรเงิ น ส� ำ รองส� ำ หรั บ ความสู ญ เสี ย
จากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยสุจริต
กรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นหน้าที่โดย
ฐานะและต�ำแหน่งเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งการ
ไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นตามที่ได้รับค�ำสั่ง กรณีมีการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ฯ รับผิดชอบในการจัดการ
ด�ำเนินการต่อสูท้ างคดีจนคดีถงึ ทีส่ ดุ โดยบริษทั ฯ ได้จดั สรร
งบประมาณปีละ 2 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส�ำรองส�ำหรับ
ความสูญเสียดังกล่าว ในกรณีทพี่ บว่าเป็นการปฏิบตั หิ น้าที่
ซึง่ กระท�ำไปภายใต้อำ� นาจหน้าทีโ่ ดยชอบ ไม่วา่ การกระท�ำ
นัน้ จะเกิดขึน้ ในสมัยปัจจุบนั หรือในอดีต ยกเว้นการกระท�ำ
ที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น และจะเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ในการต่อสูท้ างคดีคนื จากกรรมการหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริหารที่
ฉ้อฉลหรือทุจริตนั้น

6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
6.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงยึดมั่นในเจตนารมณ์
ที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยส�ำนึกความรับผิดชอบต่อผลการ
ด�ำเนินงาน การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยสุจริตและ
เสมอภาค ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได้
การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ กิ จ การทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว การส่ ง เสริ ม
พัฒนาการปฏิบัติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
และพนั ก งาน และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ ได้น�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) มาเป็นแนวทางหลักในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหาร
จัดการและด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และประกาศ “นโยบายการก�ำกับดูแล

กิจการทีด่ ขี องกลุม่ บริษทั ฯ” เป็นลายลักษณ์อกั ษรมาตัง้ แต่
ปี 2546 โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบายให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายอืน่ ๆ เพือ่
ให้มแี นวทางปฏิบตั คิ รอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ
ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสีย่ ง นโยบายเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้
นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และนโยบาย 5ส (นโยบาย
ทุกฉบับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ratch.co.th)
และยังให้มีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AEC) ซึง่ จะต้องมีการปรับปรุง
กฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดทีจ่ ะใช้รว่ มกันของบริษทั จดทะเบียน
ในอาเซียนต่อไป
6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพื่ อ เป็ น กรอบพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ แ ละ
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ต่อเจ้าหนี้
คูค่ า 
้ คูแ่ ข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม ภาครัฐ สิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการฯ จึงได้จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่
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จรรยาบรรณบริษทั จรรยาบรรณผูบ้ ริหาร และจรรยาบรรณ
พนักงาน ซึ่งได้ประกาศใช้มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2543 และได้ทบทวนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบาย และเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ (จรรยาบรรณทั้ง 3 ฉบับ เผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th)
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กับข้อก�ำหนด” (Compliance Database) จัดส่งให้
กรรมการและจัดเก็บในระบบข้อมูลภายใน ซึ่งพนักงาน
ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ โดยมีการปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนั ตามการเปลีย่ นแปลงข้อก�ำหนดอยูต่ ลอดเวลา

คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนด “แบบแจ้งรายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร” และให้
กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องส่งให้เลขานุการบริษทั จัดเก็บ
6.3 การสื่อสารและติดตามการปฏิบัติ
และส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ให้เป็นไปตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการพิจารณา
เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก และความผู ก พั น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม
ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในการปฐมนิเทศเมื่อเริ่ม คณะกรรมการฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เข้าท�ำงานและปฏิบตั หิ น้าที่ พนักงานและกรรมการใหม่ทกุ คน
จะได้รับเอกสารจรรยาบรรณ นอกเหนือจากเอกสารอื่นๆ
6.4 ค่านิยมร่วม
ที่จะใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจให้ประสบ
และมีการลงชื่อรับทราบ มีการสื่อสารนโยบายการก�ำกับ ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนและสามารถธ�ำรงความเป็นบริษัท
ดูแลกิจการทีด่ ี โดยถ่ายทอดแนวนโยบายจากคณะกรรมการฯ ชั้นน�ำในธุรกิจนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมั่นเอาใจใส่
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สู ่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดให้มี
รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอต่างๆ จากพนักงาน ระบบการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติ สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยึดมั่นในจริยธรรมและ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์กร คุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการให้
ผ่ า นช่ อ งทางในการสื่ อ สารและถ่ า ยทอดนโยบายและ ความส�ำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะเป็นการ
ข่าวสารเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ส�ำนักงาน ประพฤติทซี่ อื่ ตรง จริงใจ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง ทัง้ ทางตรง
ได้แก่ ระบบอินทราเน็ต และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และทางอ้อม รวมถึงการรักษาความลับ ผลประโยชน์และ
ที่พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
การสื่อสารในการประชุมภายในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิ บั ติ พั ฒ นาการเรื่ อ งดั ง กล่ า วเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนด
บริษัทฯ มอบหมายให้ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
มี ห น้ า ที่ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ขิ อง
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จากนั้นจึงได้
ตรวจสอบรั บ ทราบผลการตรวจสอบ พร้ อ มข้ อ เสนอ เสริมสร้าง “ค่านิยมร่วม” ซึง่ สอดรับกับทิศทางการเติบโตของ
แนะแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริ ษั ท ฯ ตามแผนธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ได้ แ ก่
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกเหนือจากการหารือร่วมกันกับ Reliability, Accountability, Trust, Challenge และ
หน่วยงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
Happiness
		
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ตลอดปี 2556 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย
ใน ตลท. เช่น การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การท�ำ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำ “ข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้อง

รายงานประจำ�ปี
2556
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รายงานของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2556 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม รวม 6 ครั้ ง
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่ม
บริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ได้มี ก ารด� ำ เนิ น การตาม
นโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน
โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรเพือ่ ให้
มี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู ้ ความสามารถที่ เ หมาะสม และประสบการณ์ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ การ
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ รวมทั้งได้ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งรวมถึงการจัดให้มี
แผนสืบทอดต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญด้วย
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และที่ส�ำคัญคือเชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม
ประเภทและขนาดเดียวกัน เพื่อให้สามารถชักน�ำ  รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติ
ที่ต้องการเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ โดยค่าตอบแทนส�ำหรับ
กรรมการนั้น ได้ถือปฏิบัติให้มีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามล�ำดับเป็นประจ�ำทุกปี อีกทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจ�ำปีดว้ ย
ในการก�ำหนดเกณฑ์วัดผลการด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการเป็นรายไตรมาสและรายปี
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน ได้รับทราบข้อขัดข้องและร่วมกับฝ่ายบริหารฯ พิจารณาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นนั้น ได้ค�ำนึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่าง 3 มิติหลักในการ
พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน อันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวไปยัง
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนอื่นๆ ผ่านทางผู้แทนที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการเหล่านั้นด้วย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนของกลุม่ บริษทั ฯ มีการปฏิบตั สิ อดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีองค์ประกอบเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อก�ำหนด มีความหลากหลาย
ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และอายุ สามารถน�ำพากิจการก้าวไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดได้เป็นอย่างดี
(นายตระกูล วินิจนัยภาค)
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธาน
กรรมการ นายตระกูล วินิจนัยภาค นายประจวบ อุชชิน
และนายสุ น ชั ย ค� ำ นู ณ เศรษฐ์ เป็ น กรรมการ โดยมี
นายพี ร ะวั ฒ น์ พุ ่ ม ทอง รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
วางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการ ในปี 2556
คณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น มี ก ารประชุ ม
รวม 10 ครัง้ และกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้ จ�ำนวน
ทุกครั้ง เว้นแต่การประชุมครั้งที่ 5/2556 นายตระกูล
วินิจนัยภาค มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่ได้
เข้าร่วมในการประชุมคราวดังกล่าว
ในปี 2556 คณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น ได้ มี ก ารพิ จ ารณาข้ อ เสนอของฝ่ า ยบริ ห ารที่ ไ ด้ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดย
มี การใช้ ที่ ป รึ ก ษาผู้เ ชี่ยวชาญตามความเหมาะสมและจ�ำเป็น ก่อนน�ำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งในเรื่องการลงทุนและการขายสินทรัพย์ โดยมีปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาประกอบด้วยความสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ค วามเป็นไปได้ข องโครงการ ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทั้ ง ที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน มูลค่าเพิ่มต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคนิค
การเงิน กฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การอภิ ป ราย ซั ก ถามและให้ ค วามเห็ น ในการประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น เป็ น ไปโดยอิ ส ระ
และยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการที่บริษัทฯ
เข้าลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงร่วมป้องกันและหรือแก้ไขอุปสรรคต่างๆ
ของการพั ฒ นาและด� ำ เนิ น โครงการ คณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การตั ด สิ น ใจลงทุ น
ของบริ ษัท ฯ มีก ารศึก ษาและวิเ คราะห์ทั้ง ในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์ ก ร
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะท�ำให้มั่นใจได้ว่ากิจการของบริษัทฯ จะก้าวหน้าเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2556 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุมรายไตรมาส
โดยเป็ น การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
ตามข้ อ เสนอจากคณะท� ำ งานบริ ห ารความเสี่ ย ง
ซึ่ ง มี ตั ว แทนจากทุ ก สายงานเข้ า ร่ ว ม และน� ำ เสนอ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
ให้ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ทราบทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
พิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยจ�ำแนกประเภทของความเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
ความเสีย่ งด้านการแข่งขัน ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการด�ำเนินงาน ความเสีย่ งด้านบุคลากร
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาผลการด�ำเนินงานและแผนงานการบริหารความเสี่ยง
ในทุกๆ ไตรมาส
ติดตามรายงานการบริหารความเสีย่ งเพือ่ รับทราบความเสีย่ งทีม่ สี าระส�ำคัญ และประเมินผลการบริหาร
รวมถึงปรับความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในภาพรวม ว่ามีแผนการบริหารความเสีย่ ง
ที่เหมาะสมและเพียงพอส�ำหรับการจัดการความเสี่ยงหรือไม่เพียงใด เพื่อควบคุมหรือด�ำเนินการ
ลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง
ให้คำ� แนะน�ำทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการจัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม เพือ่ ปรับปรุงปัจจัยและ
เกณฑ์ของแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ของทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะท�ำงานบริหาร
ความเสีย่ งในทุกไตรมาส รวมถึงการแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั ฯ ในเครือ เพือ่ ติดตามปรับปรุง
ข้อมูลปัจจัยความเสีย่ งและแนวทางการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง ท�ำให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นสาระส�ำคัญ
อย่างเพียงพอและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

พลตำ�รวจโท

(ถาวร จันทร์ยิ้ม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานnางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินเพือ่ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ในรอบปีทผี่ า่ นมา ทีเ่ ป็นจริงสมเหตุผลและโปร่งใส เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ฯ คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบ
บัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีเช่นกัน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่ารายงานทางการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวม 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพ
แวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และการติดตามการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

นายพงษ์ดษิ ฐ พจนา
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายคุรจุ ติ นาครทรรพ
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระจ� ำ นวน 4 ท่ า น ได้ แ ก่ เรื อ อากาศเอก
ศิ ริ เ ดช จุ ล เปมะ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิ ต รั ง คสิ ริ นางสาวรั ต นา ตรี พิ พั ฒ น์ กุ ล
และนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนายพรชัย จ�ำนงค์เดช ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในระหว่างปี 2556 มีการเพิ่มเติมจ�ำนวน
กรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 4/2556 โดยแต่งตั้ง นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
ไว้ในระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2556 และระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครัง้ (รายละเอียดการเข้าประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ในเรื่องรายงาน
การก�ำกับดูแลกิจการ) การประชุมกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง จะมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานผลจากการประชุมแต่ละครัง้ ได้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพือ่ ทราบทุกครัง้
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินกิจกรรมที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
พิจารณาข้อมูลการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทีม่ กี ารปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั โดยพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีในการน�ำมาตรฐานการบัญชีใหม่ทมี่ ผี ลบังคับใช้ในปี 2556 มาปฏิบตั ิ
สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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สอบทานรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด โดยรายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และฝ่ายบริหารได้รายงานความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส
พิจารณาข้อมูลระบบงานบริหารความเสี่ยง โดยได้รับสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญบริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และ
ให้ ค วามเห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงาน การติดตามผลและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน
ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่โดยชัดเจน ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์
ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2557 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,190,000 บาท
(รวม Out-of-pocket) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นเงิน 810,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

เรืออากาศเอก

(ศิริเดช จุลเปมะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี
2556
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับ้สอนุอบบั
ญาต ญชีรับอนุญาต
รายงานของผู
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลําดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ ยงดังกล่าวผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิ จการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หารรวมทั้งการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ 2557

2

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)น
และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน
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สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน

6
7
5, 8
8

7,437,781,554
1,966,633,673
8,336,744,802
164,008,077
299,035,378
85,546,015
-

8,260,581,184
5,671,598,422
3,822,870,739
390,058,347
175,263,035
65,436,380
100,278,090

3,156,970,682
485,261,904
33,068,968
98,090,518
3,360,000,000

1,087,815,819
4,534,598,422
64,672,920
110,586,986
2,500,278,090

5
7
9

2,541,481,202
68,464,065
20,899,694,766

62,500,000
211,164,272
2,174,372,626
100,458,888
21,034,581,983

38,017,056
7,171,409,128

62,500,000
70,323,132
8,430,775,369

5
5, 10
5, 11
5, 11
12
7
5
7
13

14,104,003,823
957,627,796
62,299,900
3,120,895,934
41,845,678,686
309,207,570
763,742,443
4,968,688,616
141,025,159
1,730,387,760
68,003,557,687

13,909,641,259
681,035,858
50,656,049
2,879,221,390
3,137,921,057
46,227,736,053
305,389,850
752,913,124
5,667,820,404
129,882,869
2,033,960,411
75,776,178,324

27,582,160,558
4,918,989,306
764,604,000
62,299,900
123,000,000
1,172,862,000
870,423,349
305,389,850
669,672,957
15,825,296
282,207,700
36,767,434,916

1,129,408
24,982,160,558
4,587,285,500
699,832,339
50,656,049
150,000,000
1,093,942,800
910,858,047
305,389,850
668,900,933
13,462,696
607,659,193
34,071,277,373

88,903,252,453

96,810,760,307

43,938,844,044

42,502,052,742

5
5

วัสดุสาํ รองคลัง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกิจการอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นจากการขายเงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินสําหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

14
14
15
16

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)น
และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตว๋ั เงินจ่าย
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

17
17
5
5, 18

8,224,215,414
1,550,000,000
42,376,952
6,926,973,720
788,085,398

900,000,000
1,800,000,000
112,257,949
6,958,465,483
849,424,301

17
17

4,960,006,969

285,981,300
3,936,858,576

17

1,515,121
225,772,399
232,079,469
22,951,025,442

1,009,072
316,666,307
77,385,199
15,238,048,187

49,458,373
254,180,832

43,556,469
334,860,934

5
17
17
17
15
19

1,186,296,943
1,154,384,059
5,384,766,582
3,554,063
1,942,951,121
92,276,061
649,135,223
10,413,364,052
33,364,389,494

1,358,280,353
12,546,593,214
10,972,910,967
943,151
2,185,544,715
84,716,620
692,072,366
27,841,061,386
43,079,109,573

1,200,000,000
73,441,754
1,273,441,754
1,527,622,586

1,200,000,000
61,987,262
1,261,987,262
1,596,848,196

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

204,722,459
-

291,304,465
-

รายงานประจำ�ปี
2556

126

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

21

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000

14,500,000,000

14,500,000,000

14,500,000,000

14,500,000,000
1,531,778,000

14,500,000,000
1,531,778,000

14,500,000,000
1,531,778,000

14,500,000,000
1,531,778,000

1,450,000,000
38,029,422,776
(810,217,854)
54,700,982,922
837,880,037
55,538,862,959
88,903,252,453

1,450,000,000
35,134,072,841
350,139,145
52,965,989,986
765,660,748
53,731,650,734
96,810,760,307

1,450,000,000
24,927,485,702
1,957,756
42,411,221,458
42,411,221,458
43,938,844,044

1,450,000,000
23,423,426,546
40,905,204,546
40,905,204,546
42,502,052,742

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
และบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) กลับรายการ
กําไรสํ าหรับปี

5
5
5
5
5
5
7
23
7
5, 24
5, 27
11

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

(บาท)
50,612,426,807 55,365,398,060
(43,327,251,288) (47,269,494,929)
7,285,175,519
8,095,903,131
237,238,817
225,935,138
388,922,652
220,902,845
188,314,482
5,183,975,530
411,354,161
603,132,032
273,808,819
407,568,168
226,848,257
49,794,289
783,678,571
1,069,442,446
645,830,339
(1,761,903,067) (1,518,068,052) (1,144,183,265)
704,113,765
798,048,594
89,658,530
(1,633,389,718) (2,400,016,000)
(48,780,000)
958,473,997
7,475,364,826
(1,293,733,237)
6,181,631,589

750,600,687
8,823,819,286
(887,235,560)
7,936,583,726

(1,374,146,566)
176,717,520
93,635,108

(45,997,970)
698,667,109
(99,762,538)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

5,813,383
(1,097,980,555)
5,083,651,034

552,906,601
8,489,490,327

1,957,756
1,957,756
4,797,516,912

4,765,772,232

ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของ
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

6,186,849,935
(5,218,346)
6,181,631,589

7,726,269,619
210,314,107
7,936,583,726

4,795,559,156
4,795,559,156

4,765,772,232
4,765,772,232

ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็ นของ
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

5,026,492,936
57,158,098
5,083,651,034

8,301,659,988
187,830,339
8,489,490,327

4,797,516,912
4,797,516,912

4,765,772,232
4,765,772,232

4.27

5.33

3.31

3.29

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนระยะยาว
(ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) กลับรายการ

4,793,196,555
2,362,601
4,795,559,156

296,644,247
4,952,889,395
320,827,003
26,937,712
(730,881,407)
12,933,056
(49,193,301)

-

4,830,156,705
(64,384,473)
4,765,772,232

-

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
14,500,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

31

14,500,000,000

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้าของที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ผ้ ถู อื หุ้น
เงินลงทุนเพิ่มส่วนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว

1,531,778,000

1,450,000,000

-

-

-

-

-

1,450,000,000

-

1,531,778,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

7

35,134,072,841

7,726,269,619
7,726,269,619

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)
(3,262,500,000)

30,670,303,222

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

(167,563,822)

(23,514,202)
(23,514,202)

-

-

(144,049,620)

611,338,075

698,667,109
698,667,109

-

-

(87,329,034)

ผลต่างจากการเปลี่ยน
ผลต่างจากการ แปลงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่างบการเงิน ของเงินลงทุนเผื่อขาย
(บาท)

(93,635,108)

(99,762,538)
(99,762,538)

-

-

6,127,430

ภาษีเงินได้ของ
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

350,139,145

575,390,369
575,390,369

-

-

(225,251,224)

รวมองค์ประกอบ
อื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

52,965,989,986

7,726,269,619
575,390,369
8,301,659,988

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)
(3,262,500,000)

47,926,829,998

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

765,660,748

210,314,107
(22,483,768)
187,830,339

20,182,431

20,182,431
20,182,431

557,647,978

ส่วนของ
ส่ วนได้เสียที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม

53,731,650,734

7,936,583,726
552,906,601
8,489,490,327

(3,242,317,569)

20,182,431
(3,262,500,000)
(3,242,317,569)

48,484,477,976

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

รายงานประจำ�ปี
2556

128

14,500,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี

-

-

31

14,500,000,000

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินลงทุนเพิ่มส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชําระแล้ว

1,531,778,000

1,450,000,000

-

-

-

-

-

1,450,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

38,029,422,776

6,186,849,935
6,186,849,935

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)
(3,291,500,000)

35,134,072,841

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

-

1,531,778,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
บริษัท ผลิ่ยตนแปลงส่
ไฟฟ้วานของผู
ราชบุ
งบแสดงการเปลี
้ ถือร
หุ้นีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

8

(1,604,086,832)

(1,436,523,010)
(1,436,523,010)

-

-

(167,563,822)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

788,055,595

176,717,520
176,717,520

-

-

611,338,075

5,813,383

5,813,383
5,813,383

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลต่างจากการเปลี่ยน
แปลงในมูลค่ายุติธรรม
สําหรับโครงการ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
(บาท)

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

-

93,635,108
93,635,108

-

-

(93,635,108)

ภาษีเงินได้ของ
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

(810,217,854)

(1,160,356,999)
(1,160,356,999)

-

-

350,139,145

รวมองค์ประกอบ
อื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

54,700,982,922

6,186,849,935
(1,160,356,999)
5,026,492,936

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)
(3,291,500,000)

52,965,989,986

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

837,880,037

(5,218,346)
62,376,444
57,158,098

15,061,191

15,061,191
15,061,191

765,660,748

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม

55,538,862,959

6,181,631,589
(1,097,980,555)
5,083,651,034

(3,276,438,809)

15,061,191
(3,291,500,000)
(3,276,438,809)

53,731,650,734

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,531,778,000

1,450,000,000

-

-

14,500,000,000

-

-

-

-

-

1,450,000,000

23,423,426,546

4,765,772,232
4,765,772,232

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

21,920,154,314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,905,204,546

4,765,772,232
4,765,772,232

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

(3,262,500,000)

39,401,932,314

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมองค์ประกอบ
กําไรขาดทุน
รวมส่ วนของ
ทุนสํารอง
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(บาท)

-

-

-

-

1,531,778,000

-

14,500,000,000

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

-

31

หมายเหตุ

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรร
ส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

บริษษัทัท ผลิ
บริ
ผลิตตไฟฟ
ไฟฟ้้ าราชบุ
าราชบุรรีโีโฮลดิ
ฮลดิง้ ้งจํจ�ากัำกัดด(มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ อย่ยอย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี
2556

130

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,500,000,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

10

1,531,778,000

-

-

-

-

1,531,778,000

-

14,500,000,000

-

31

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

รายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรร
ส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

บริ
ษัท ผลิตไฟฟ้ย่ านแปลงส่
ราชบุรีโฮลดิ
้ง จ�ำกั้ถดอื หุ(มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี
วนของผู
้น

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย วนของผู้ถือหุ้น

1,450,000,000

-

-

-

-

1,450,000,000

24,927,485,702

4,795,559,156
4,795,559,156

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

23,423,426,546

1,957,756

1,957,756
1,957,756

-

-

-

-

1,957,756

1,957,756
1,957,756

-

-

-

-

42,411,221,458

4,795,559,156
1,957,756
4,797,516,912

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

(3,291,500,000)

40,905,204,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมองค์ประกอบ
กําไรขาดทุน
รวมส่ วนของ
ทุนสํารอง
อื่นของ
ผู
ถ
้
ือหุน้ ของบริ ษทั
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(บาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี
2556

132

บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2555

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเผื่อวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนี้ ระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสาํ รองคลัง
กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(กลับรายการ)
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายต้นทุนพัฒนาโครงการและอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้ากิจการอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น
วัสดุสาํ รองคลัง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) ในกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,181,631,589

7,936,583,726

4,795,559,156

4,765,772,232

3,416,410,698
307,112,592
(411,354,161)
1,633,389,718
46,671,121
15,155,956
(323,656,466)
(220,902,845)
(645,830,339)
19,280,995
6,643,146
15,495,789
(958,473,997)
1,293,733,237
(1,133,061)
283,930,476
10,658,104,448

3,498,583,455
336,703,950
(603,132,032)
2,400,016,000
58,982,997
(736,528,004)
(188,314,482)
(783,678,571)
13,194,662
25,487,523
(1,069,442,446)
15,138,483
(750,600,687)
887,235,560
(1,989,810)
11,038,240,324

84,625,258
1,565,128
(273,808,819)
48,780,000
15,445,950
(84,483,535)
(5,183,975,530)
169,670
11,340,174
(2,362,601)
(761,293)
277,651,438
(310,255,004)

31,299,915
2,294,744
(320,827,003)
49,193,301
(18,015,551)
(4,952,889,395)
13,258,290
11,465,240
64,384,473
(1,989,809)
(356,053,563)

(4,513,874,064)
194,092,155
(44,042,320)
(103,830,776)
(465,403,757)
(52,156,534)
(69,880,997)
(15,953,353)
123,282,797
152,267,784
5,862,605,383
(1,393,986,295)
4,468,619,088

(1,482,427,453)
(46,312,209)
(19,235,709)
42,536,523
(172,230,298)
(270,110,120)
(34,056,035)
2,382,174,965
29,021,444
(224,085,433)
11,243,515,999
(1,642,366,367)
9,601,149,632

(29,053,659)
49,075,649
(7,035,157)
7,404,292
2,069,412
(287,794,467)
(9,984,193)
(297,778,660)

11,527,697
23,671,780
(125,146,287)
(8,215,054)
22,505,112
(431,710,315)
(12,548,317)
(444,258,632)

11
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2555

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินรับ (จ่าย) สุ ทธิ ในเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินรับ(จ่าย)สุ ทธิ ในเงินลงทุนระยะยาว
เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินจ่ายสุ ทธิ ในเงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากลูกหนี้ อื่นจากการขายเงินลงทุน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น

286,491,405
1,198,528,297
(445,845,998)
6,176,780
(27,874,079)
3,756,097,810
(23,000,000)
8,960,000,000
(9,174,646,035)
62,500,000
3,518,058,536
350,277,499
20,800,000
(133,520,000)
(64,771,661)
(11,643,851)

361,441,727
962,777,287
(938,250,671)
218,543
3,167,366,428
(7,267,209)
(2,805,189,113)
368,000,000
643,251,000
(804,838,397)
(104,191,025)
(2,781,918,143)
(507,020,830)
(342,770,299)
-

323,475,985
5,183,975,530
(132,738,600)
25,000
(2,337,152)
4,100,097,810
(23,000,000)
8,000,000,000
(9,174,646,035)
62,500,000
(2,600,000,000)
160,800,000
(115,420,000)
(64,771,661)
(11,643,851)

322,713,170
7,494,120,046
(451,026,242)
6,830,131
(313,830)
(1,832,608,613)
368,000,000
(150,000,000)
1,800,000,000
(4,304,191,025)
4,410,052,940
(2,028,407,323)
(3,802,500,000)
(466,220,830)
(342,770,299)
-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

8,277,628,703

(2,788,390,702)

5,706,317,026

1,023,678,125

รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2555

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ ตว๋ั เงินจ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเจ้าหนี้ ตวั๋ เงินจ่าย
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ไถ่ถอนหุน้ กู้

(1,867,748,460)
15,061,191
(3,290,737,147)
3,000,000,000
13,160,718,504
2,945,950,000
(3,250,000,000)
(6,424,227,960)
(1,841,870)
(58,170,400)
(13,474,509,750)
(3,939,900,000)

(2,412,194,763)
20,182,431
(3,262,002,373)
2,300,000,000
14,540,000,000
(500,000,000)
(13,640,000,000)
(1,433,698)
(64,851,345)
(2,542,915,200)
(3,663,300,000)

(48,646,356)
(3,290,737,147)
-

(49,326,945)
(3,262,002,373)
3,200,000,000
(3,200,000,000)
-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(13,185,405,892)

(9,226,514,948)

(3,339,383,503)

(3,311,329,318)

(439,158,101)
8,260,581,184

(2,413,756,018)
10,698,628,906

2,069,154,863
1,087,815,819

(2,731,909,825)
3,819,725,644

(383,641,529)

(24,291,704)

7,437,781,554

8,260,581,184

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือในระหว่างงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,156,970,682

1,087,815,819

รายการทีส่ ําคัญทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้โอนค่าพัฒนาโครงการ เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นจํานวนเงิน 392.53 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ

สารบัญ

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
วัสดุสาํ รองคลัง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในกิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนเกินทุนและสํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
14

33
34
35

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

15
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2543
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) ( ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 45) ซึ่ ง
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษ ทั ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การลงทุ น ในบริ ษ ทั ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการผลิ ต และจํา หน่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด

บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
(อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี)
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
พัฒนาและดําเนินการ
โรงไฟฟ้ าและลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
16

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2556

2555

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

สปป.ลาว

99.99

99.99

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(มอริ เชียส) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด
RATCH-Australia Corporation
Limited and its subsidiaries

บริ ษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์
เจนเนอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ก า ร เ ดิ น เ ค รื่ อ ง แ ล ะ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า

ประเทศไทย

2556
99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าใน
ต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟ้ าใน
ต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
พัฒนาและดําเนินการ
โรงไฟฟ้ าและลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศมอริ เชียส

100

100

ประเทศสิ งคโปร์

100

100

ประเทศไทย

55.18

55.18

ประเทศไทย

55.18

55.18

ประเทศออสเตรเลีย

80

80

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

99.99

-

ประเทศไทย

99.99

-

17

2555
99.99
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี
อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 2 จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยว
กับพลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ าและไอนํ้า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
18

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
2556

2555

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

25

25

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

33.33

33.33

สปป.ลาว

40

40

สปป.ลาว
สปป.ลาว

37.50
25

37.50
25

สปป.ลาว

25

25

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

49

49

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40

ประเทศไทย

40

40
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด

ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล
บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
พัฒนาและดําเนินการใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
พลังงานไฟฟ้ า
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
พลังงานไฟฟ้ า
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
ผลิ ตและจําหน่ ายพลังงาน
ไฟฟ้ า

2

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง
ประเทศกัมพูชา

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
50

50

ประเทศไทย
ประเทศไทย

40
25

40
51

สปป.ลาว

25

25

ประเทศไทย

45

-

ประเทศไทย

20

20

ประเทศไทย

20

20

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชี พหลายฉบับ ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

19

รายงานประจำ�ปี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8

เรื่ อง
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ส่ วนงานดําเนินงาน

การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั้น มีผลให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 35
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท
(ง) การประมาณการและใช้ วจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

20
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32
3

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การตีมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

ก) ภาพรวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ และ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีดงั ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีดงั นี้




การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถือปฏิบตั ิได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3(ข) ถึง 3(ง) สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบต่อนโยบาย
การบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข) การบัญชีสําหรั บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับความช่ วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 กําหนดให้กิจการแสดงเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยนําเงินอุดหนุ นดังกล่าวมาแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ หรื อ บันทึกเป็ นรายได้รอการรับรู ้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เลือกนําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่มาตรฐานการบัญชีมีผลบังคับใช้เป็ นรายได้รอ
การรับรู ้

21
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค) การบัญชีเกีย่ วกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน
ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 กําหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็ นสกุลต่างประเทศ
ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
21 ซึ่ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คาํ นิ ยามสําหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนื อจาก
สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ
ผูบ้ ริ หารกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 21 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ กําไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ง) การนําเสนอข้ อมูลส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดให้กิจการนําเสนอการรายงานข้อมูลส่ วนงานตามมุมมองของ
ผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ ขอ้ มูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วน
งานดังกล่าว ที่ผา่ นมากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั นําเสนอข้อมูลส่ วนงานตามส่ วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14
เรื่ อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานนี้มีผลกระทบต่อการนําเสนอข้อมูลส่ วนงาน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 22) ซึ่งส่ วนงานใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 มีดงั นี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
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4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงิ นทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
การควบคุ ม หมายถึ ง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของกิ จการเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการ
ออกเสี ยงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การ
กําหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้มา และ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้
ยังรวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น และมูลค่าของโครงการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทน
โครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุ รกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคาที่ต่าํ กว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่า
องค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อ ที่รับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
23

รายงานประจำ�ปี
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจําเป็ น เพื่อให้เป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม แม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะ
ทําให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยูเ่ มื่อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการออกเสี ยงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ
20 ถึง ร้ อยละ 50 กิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการควบคุมการดําเนิ นงานตามที่
ตกลงไว้ในสัญญา และในการตัดสิ นใจทางการเงินและการปฏิบตั ิการเชิงกลยุทธ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย (เงินลงทุนตามวีธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ที่ถูกลงทุน) โดยรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุนรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อที่เกิดจาก
การทํารายการดังกล่าว
งบการเงินรวมได้รวมส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ที่ถูกลงทุนภายหลังจาก
การปรับปรุ งนโยบายการบัญชี ให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับของกลุ่มบริ ษทั นับจากวันที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ
จนถึงวันที่การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญนั้นสิ้ นสุ ดลง เมื่อส่ วนแบ่งผลขาดทุนที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับมีจาํ นวนเกินกว่า
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ที่ไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์ และจะ
ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงินเพื่อชําระ
ภาระผูกพันแทนในนามของผูถ้ ูกลงทุน
24
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิ จการที่ ควบคุ มร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงิ นลงทุนเท่าที่ กลุ่ มบริ ษทั มี ส่วนได้เสี ยใน
กิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี้จะรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 ตราสารทุนที่ ถือไว้เพื่อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เคยรั บรู ้ เข้ากําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากําไรหรื อขาดทุน)
 หนี้ สินทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานในต่างประเทศ เฉพาะส่ วนที่มี
ประสิ ทธิผล หรื อ
 การป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด เฉพาะส่ วนที่มีประสิ ทธิผล
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ/วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่อมีการชําระหนี้รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้
คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ ยนจากรายการทางการเงิ นดังกล่าว จะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผู ้
ถือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เครื่องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่ อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยงถื อเป็ น
รายการเพื่อค้า
บริ ษทั ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่ องมือ
ที่ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งไม่ได้มีการรับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที่ทาํ
สัญญา
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สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นการป้ องกันบริ ษทั จากความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อหนี้สินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศจะต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงที่ได้รับหรื อต้องจ่าย
ชําระจะนําไปหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
รายการกําไรและขาดทุนจึงนํามาหักกลบลบกันเพื่อการเสนอรายงานและจะไม่รับรู ้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนี ยมที่
เกิ ดขึ้ นจากการทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า จะรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยกและออมทรัพย์ และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง

(จ)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้ จะถูกตัดจําหน่ ายบัญชี เมื่อทราบว่าเป็ นหนี้ สูญ

(ฉ) วัสดุสํารองคลัง
วัสดุสาํ รองคลังแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
วัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วย นํ้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุสาํ รองซึ่งเป็ นวัสดุที่ใช้สาํ หรับอุปกรณ์เฉพาะในโรงไฟฟ้ า
ต้นทุนของวัสดุสาํ รองคลังคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนวัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ หรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้วสั ดุสาํ รองคลังอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั
การตั้งสํารองค่าเผื่อวัสดุสาํ รองคลังล้าสมัยคํานวณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ของวัสดุสาํ รองคลังโดยวิธีเส้นตรง
เพื่อลดราคาตามบัญชีของวัสดุสาํ รองคลังตามอายุที่เหลือของโรงไฟฟ้ า
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(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึก
บัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่ น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ซ่ ึงกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด เงิน
ลงทุนที่ถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ตลอดอายุของตราสารหนี้ ที่
เหลือ
ตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน
บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
โดยตรงเข้าในกําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสม จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่ก ลุ่ มบริ ษทั /บริ ษ ทั จํา หน่ า ยบางส่ ว นของเงิ น ลงทุ นที่ เ หลื อ อยู่ การคํา นวณต้นทุ น สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ที่
จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั คงถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด
(ซ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื นอกจากนี้ตน้ ทุนอาจรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับเครื่ องมือ
ที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ น้ นั ลิขสิ ทธ์ซอฟแวร์ ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิเป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อสิ นทรัพย์
ที่ตีราคาถูกขาย จํานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
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สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ
ให้จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น อุ ปกรณ์ ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ ก เป็ นสิ นทรั พ ย์ด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะหัก
จากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งอาคารและอุ ปกรณ์ที่เกิ ดขึ้นเป็ นประจําจะรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
โรงไฟฟ้ าและระบบส่ งพลังงานไฟฟ้ า
อุปกรณ์สาํ หรับโรงไฟฟ้ า
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิตและบํารุ งรักษาและอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยมได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4(ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่ นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยนําราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่า ตัด จํา หน่ ายรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิธี เ ส้ น ตรง ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
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ค่าลิขสิ ทธิซอฟท์แวร์
ค่าสิ ทธิ ในการเชื่อมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้ า
สิ ทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า

3-10 ปี
8 ปี
20-25 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้น ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นของการพัฒนาโครงการรั บรู ้ เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็ จ โดยจะประเมินความ
เป็ นไปได้ท้ งั ในเชิ งพาณิ ชย์และทางเทคโนโลยี และต้นทุนดังกล่าวบันทึกได้ไม่เกิ นจํานวนที่สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่ได้รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่ อนไม่สามารถรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหน่ ายต้นทุนการพัฒนา
โครงการที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มต้นเมื่อเริ่ มดําเนิ นกิจการในเชิงพาณิ ชย์ โดยตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของการพัฒนานั้น
(ฎ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
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การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหลักทรั พย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดและลู กหนี้ ที่บนั ทึ กโดยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ าย คํานวณโดยการหามูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง สําหรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้ โดยตรงในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก
รับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรั บปรุ งกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) หนี้สินทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย บันทึกเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่ มแรกและยอดหนี้เมื่อ
ครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ฐ)

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงิ นเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่ งกิ จการจ่ายสมทบเป็ นจํานวนเงิ นที่
แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ งแยกต่างหาก (“กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ”) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ ายสมทบเพิ่มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
พนักงานทํางานให้
ผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในปัจจุบนั และงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั และ
สุ ทธิ จากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งมี
ระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
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(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ณ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ ค่าขายไฟฟ้ า
รายได้ค่าขายไฟฟ้ าตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ ประกอบด้วยรายได้ค่าความพร้อมจ่ายและ
ค่าพลังงานไฟฟ้ า รายได้ค่าความพร้อมจ่ายเป็ นจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่ วนลดและรับรู ้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งเงื่ อนไขที่ สําคัญจะสัมพันธ์กบั ชั่วโมงพร้ อมจ่ ายตามสัญญา รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้ า
คํานวณจากปริ มาณไฟฟ้ าที่จ่ายจริ งกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าในเดือนนั้นๆ ซึ่ งอ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
ก๊าซธรรมชาติตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
รายได้จากการขายไฟฟ้ านอกเหนือจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าข้างต้นจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตามจํานวนหน่วยวัดที่
ส่ งด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะ
เพื่อให้เกิ ดสัญญาเช่ ารั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่ าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นรั บรู ้ เป็ นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
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ดอกเบีย้ รั บ รายได้ อื่น และเงินปั นผลรั บ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนใน
วันที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(ด) ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้อง
นํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่
กับการใช้สินทรั พย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรั พย์ ถ้าทําให้กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และ
ส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้ สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และ
ต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ มื และประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน หรื อขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อลูกหนี้ การค้า) และขาดทุนจากเครื่ องมือ
ป้ องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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ค่ าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนี ยมการจัดหาเงินกูย้ ืมรับรู ้เมื่อเริ่ มแรกราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัด
จํา หน่ า ยคํา นวณโดยวิ ธี อ ัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ตลอดอายุข องสั ญ ญาเงิ น กู้ยืม ระยะยาว โดยบัน ทึ ก เป็ นต้น ทุ น
โรงไฟฟ้ าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และบันทึกในงบกําไรขาดทุนหลังจากการก่อสร้างสิ้ นสุ ด ค่าธรรมเนียมการ
จัดหาเงินกูย้ มื ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนเงินกูย้ มื โดยแสดงเป็ นรายการหักจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่ าใช้ จ่ายอื่ น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภ าษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รั บชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ ร กิ จและรายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
37

รายงานประจำ�ปี
2556

158

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ ายเพียงพอสําหรั บภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่
มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิน
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อ มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ท) ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากส่ วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
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5

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญ
ต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจ
เป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย
ไทย

บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
สปป.ลาว
ไทย

บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(มอริ เชียส) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

มอริ เชียส

บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ไทย
ไทย

สิ งคโปร์
ออสเตรเลีย
ไทย
39

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั
เป็ นบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษัท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ99.99
และมีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุน้ ร้อยละ 80
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 55.18

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
บริ ษทั บ้านบึง เพาเวอร์ จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั อีสเทิร์น ไอพีพี จํากัด

ไทย

บริ ษทั อีสเทิร์น เพาเวอร์
เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด

ไทย

บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

ไทย

บริ ษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด

ไทย

ไทย

บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 3 จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด

ไทย

บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด

ไทย

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด

ไทย
40

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม บริ ษทั ย่อยถือหุน้
ร้อยละ 99.99
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ย
ทางอ้อม บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.33
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.50
เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน
กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ วมกัน ของบริ ษัท ถื อ หุ ้ น
ร้อยละ 75
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ของบริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด

ไทย

บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด

ไทย

บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด

ไทย

บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด

สปป.ลาว

บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด

กัมพูชา

บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
Transfield Services Limited

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย

ไทย

41

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 45
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 25
เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 50
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20
เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น ของบริ ษัท ย่ อ ย
ทางอ้อ ม โดยถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ทั ย่อ ยทางอ้อ ม
ร้อยละ 20
บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั่ง การและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของกิ จการไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้ง นี้
รวมถึงกรรมการของกิจการ(ไม่ว่าจะทําหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
ซื้อสิ นค้า / วัตถุดิบ
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง
ซื้อไฟฟ้ า
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ค่าบริ การจัดการเชื้อเพลิง
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
รายได้ค่าบริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า

47,963,812
989,109
190,276
1,378,169
3,030
1,102

51,829,202
3,094,130
155,566
1,258,249
2,349

-

-

-

-

156,353
5,083,472
155,186

88,146
4,936,889
161,222

204,382

178,450

-

-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

(พันบาท)
226,707
220,668
100,504
10,373
7,902
27,888
11,725
-

205,581
16,000
7,902
-

1,800

1,987

-

-

รายได้ค่าบริ การการจัดการ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รายได้ค่าเช่าพื้นที่

228,344
10,373
33,847
11,725

บริษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ การการจัดการ

1,800

1,987

กิจการอืน่
ดอกเบี้ยจ่าย

104,197

304,073

ผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

164,451
7,155
2,874
174,480

196,080
9,231
18,941
224,252
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

113,885
4,861
2,955
121,701

116,869
5,197
2,814
124,880

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

ลูกหนี้การค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,304,933

3,798,000

-

-

31,812
8,336,745
8,336,745

24,871
3,822,871
3,822,871

-

-

-

-

-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

-

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าและลูกหนี้อื่น
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

20,975

13,173

-

-

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด

-

-

20,458
1,378
128
128

41,379
927
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

165

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าและลูกหนี้อื่น
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
RATCH-Australia Corporation Limited
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า หงสา จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

-

-

642

642

-

-

20,727

12,455

-

-

1,152
-

815
5,067

2,718
10,273
888
206
4,295
1,756
1,801
822
1,332
40,159

2,607
2,576
859
23,655
4,000
2,221
739
341
12
2
13,171

2,718
888
206
4,295
1,756
1,801
1,332
40,159

2,564
859
23,655
4,000
2,221
739
12
2
13,170

161
161
85,547

1,066
1,014
65,436

161
161
98,090

1,066
1,014
110,587

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

ลูกหนี้อื่นระยะยาว-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2556
2555
(ร้ อยละต่ อปี )

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
4.50
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน-สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จํากัด

-

-

งบการเงินรวม
2556
2555

1,129

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

5.50

-

-

3,360,000

2,400,000

7.00

-

100,278
100,278

3,360,000

100,278
2,500,278

-

-

1,172,862

1,093,943

-

62,500
62,500
(62,500)
-

1,172,862
1,172,862

62,500
1,156,443
(62,500)
1,093,943

2.50 และ
3.65

2.50 และ
3.65

-

8.25

หั ก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

100,278
9,174,646
(8,960,000)
(314,924)
-

104,191
(3,913)
100,278

2,500,278
9,174,646
(8,000,000)
(314,924)
3,360,000

4,304,191
(1,800,000)
(3,913)
2,500,278

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ลดลงจากการขายเงินลงทุน
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

62,500
(62,500)
-

1,674,134
(1,611,634)
62,500

1,156,443
(62,500)
78,919
1,172,862

3,516,146
2,028,407
(4,410,053)
21,943
1,156,443

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

-

บริ ษทั ย่อย

กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม

(พันบาท)
27,582,161

งบการเงินรวม
2556
2555

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
และบริษทั ร่ วม

14,104,004
957,628
15,061,632
47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
24,982,161

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
13,909,641
4,918,989
681,036
764,604
14,590,677
5,683,593

4,587,286
699,832
5,287,118

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

เจ้ าหนี้การค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

43,377

112,258

งบการเงินรวม
2556
2555

เจ้ าหนี้อื่นกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

90,783

39,065

-

983

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วิส จํากัด
รวม

90,783

39,065

611
118
729

983

รายได้ รับล่ วงหน้ าและค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

29,383

29,048

-

-

-

2,923

2,788

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 2 จํากัด

14,546
-

14,128
365

13,081
-

12,663
-

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Transfield Services Limited
รวม

43,929

79,641
123,182

16,004

15,451

(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ )
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

48

-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินกู้ยมื ระยะยาวจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

อัตราดอกเบีย้
2556
2555
(ร้ อยละต่ อปี )
8.112
14.50

งบการเงินรวม
2556
2555

Transfield Services Limited
หั ก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน-สุ ทธิ

1,186,297

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
1,358,280
-

1,186,297

1,358,280

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็ นเงินกู้
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2556
2555
1,358,280
(58,170)
(113,813)
1,186,297

(พันบาท)
4,200,947
15,070
(2,846,770)
(10,967)
1,358,280

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื คงเหลือแก่ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวน 3,360 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระคืนภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันกูย้ ืมเงินตามสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 25 เป็ นจํานวน 10.33ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 318.84 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
7.00 ต่อปี สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้รับอนุมตั ิเงิน
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 ผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนโดย
การแปลงเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยค้างรับเป็ นเงินลงทุนของกิจการดังกล่าว
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สัญญาเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด สาขาเวียงจันทน์ ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันกูย้ มื เงินเป็ น
จํานวนเงิน 62.50 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยภายใน 30 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเงินกูย้ มื ระหว่างผูถ้ ือหุ น้ (Shareholders’ Loan Agreement)
หรื อเมื่ อกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่ าวได้รับอนุ มตั ิเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นแล้วแต่กรณี ใดจะเกิ ดขึ้นก่ อน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 31 สิ งหาคม 2554 และวันที่ 17 กันยายน 2555 บริ ษทั ได้จดั ทําข้อตกลงเพิ่มเติม
กับกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันโดยได้ขยายกําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมดังกล่าวออกไปจาก
กําหนดชําระเดิม โดยมีกาํ หนดชําระคืนวันที่ 4 กันยายน 2556 อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2556 กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันดังกล่าวได้จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่บริ ษทั แล้วทั้งจํานวน
บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยกูย้ ืมเงินเป็ นจํานวนเงิน 36 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเทียบเท่า 1,172.86 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืน
เงิ นต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยบริ ษทั ไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชําระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวจาก
บริ ษทั ย่อยภายในระยะเวลาหนึ่ งปี ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินให้กูย้ ืมระยะยาวและ
แสดงรายการดอกเบี้ยค้างรับจากเงินกูย้ มื ดังกล่าวไว้ในรายการลูกหนี้อื่นระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้
ให้ RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าว กูย้ มื เงินเป็ นจํานวน
เงิน 250 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 7,365 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid
Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว
RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มีสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกันในประเทศออสเตรเลียเป็ นจํานวนเงิน 125.93 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย สัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอายุ 30 ปี
โดยในระหว่างปี 2555 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของ
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ทาํ การจ่ายชําระพร้อมทั้งรับโอนเงินกูย้ ืมระยะยาวบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ดังกล่าว จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจํานวน 86.20 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาว โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid Rate (BBSY)
ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ดังนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ
เป็ นจํานวน 39.74 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 1,157.18 ล้านบาท
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นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวยังคงมีเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันคงเหลืออีกเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 29.11 ล้านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลีย
ที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ทั้งนี้ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกชําระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว
จากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ.เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งบริ ษทั ย่อยจะส่ งไฟฟ้ าสุ ทธิที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนเครื่ องที่ 1 และ 2 และที่ผลิตจาก
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมชุดที่ 1, 2 และ 3 ให้แก่ กฟผ. ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ า บริ ษทั ย่อย
จะได้รับรายได้จาก กฟผ.ประกอบด้วย ค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้ าและค่าพลังงานไฟฟ้ า ค่าความพร้อมจ่ายพลัง
ไฟฟ้ าครอบคลุ มการชําระคืนเงิ นต้นและดอกเบี้ยเงิ นกู้ ผลตอบแทนการลงทุนแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ค่าใช้จ่ายคงที่ ในการ
เดิ นเครื่ องและบํารุ งรักษา และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีการปรับเพื่อให้เป็ นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และอัตราแลกเปลี่ยน ค่าพลังงานไฟฟ้ าครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การผลิ ตซึ่ งประกอบด้วยค่าเชื้ อ เพลิ ง ค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่ าว
สามารถปรับได้ตามราคาเชื้อเพลิง อัตราส่ วนค่าประสิ ทธิภาพและดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 2 เมกะวัตต์
กับกฟผ.เป็ นระยะเวลา 5 ปี และเมื่ออายุสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง หากคู่สัญญาฝ่ ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญา คู่สัญญา
ฝ่ ายนั้นจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดอายุสัญญา
และให้สญ
ั ญานี้มีอายุต่อไปอีกคราวละ 5 ปี
สัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่องและบํารุงรักษาและสัญญารับบริการอื่น
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้ ากับกฟผ.โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
พลังความร้ อนและโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่ วม โดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการเดิ นเครื่ องและบํารุ งรักษาปกติ รวมทั้ง
ดําเนิ นการบํารุ งรั กษาหลักตามรอบการใช้งานให้แก่ บริ ษทั ย่อย ค่าบริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษาปกติและค่า
บํารุ งรักษาหลักตามรอบการใช้งานมีมูลค่าเริ่ มต้นตามสัญญารวมประมาณ 16,608.16 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่ม
ตามอัตราค่าดัชนีราคาผูบ้ ริ โภครายปี
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สัญญาบริการจัดการเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซี่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาบริ การจัดการเชื้อเพลิงกับ
กฟผ. โดย กฟผ. จะประสานการจัดหาและจัดส่ งเชื้อเพลิง (นํ้ามันเตา) ตามความต้องการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และ
สอดคล้องกับแผนการผลิตไฟฟ้ าของ กฟผ. มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
และจะขยายอายุของสัญญาอย่างต่อเนื่องครั้งละ 1 ปี โดยมีค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาให้ เช่ าทีด่ นิ และให้ บริการด้ านสาธารณูปโภค
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2547 และวันที่ 21 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญา
ให้เช่าที่ดินจํานวนรวม 145 ไร่ แก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ในที่ดินบริ เวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้ าราชบุรี เป็ น
ระยะเวลา 25 ปี 3 เดือน นับจากวันเริ่ มดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
แก่บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด โดยที่บริ ษทั ย่อยจะทําการจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภคบริ การและ
ให้สิทธิ ในการใช้และการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การดําเนิ นงาน แก่บริ ษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จํากัด ตามข้อตกลงในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่า
ที่ดินฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547
สัญญาให้ บริการงานบริหาร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การการจัดการกับบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกัน โดยบริ ษทั จะได้รับค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการเป็ นจํานวนเงิน 2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อปี เป็ นระยะเวลา 25 ปี 3 เดื อน นับจากวันเริ่ มเดิ นเครื่ องเชิ งพาณิ ชย์ของโรงไฟฟ้ าหน่ วยที่ 1 ของบริ ษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จํากัด คิดเป็ นจํานวนเงินรวมตามสัญญาทั้งสิ้ น 63.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สัญญาซึ่งเกีย่ วข้ องกับเงินลงทุนในบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์ วสิ จํากัด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 บริ ษทั และบริ ษทั ชูบุ อี เลคทริ ค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ลงนามในสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ เพื่อจัดตั้งบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด และได้ชาํ ระค่าหุ น้ งวดแรกตามสัดส่ วนการถือ
หุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท นอกจากนี้ ตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว หากบริ ษทั ชูบุราชบุรี
อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมซึ่ งเกินกว่าทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส
จํากัด บริ ษทั ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรู ปของเงินกูผ้ ถู ้ ือหุ ้น หรื อการคํ้าประกันใดๆ ตามสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 50 ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมิได้กาํ หนดวงเงินในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ยังมิได้ให้เงินกูผ้ ถู ้ ือหุน้ หรื อการคํ้าประกันใดๆ ตามสัญญา
52
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สัญญาซึ่งเกีย่ วข้ องกับโรงไฟฟ้ านํ้างึม 2
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาในการให้บริ การกับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง และการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา ให้เป็ นไป
ตามกําหนดเวลา โดยมีค่าบริ การปี ละ 25 ล้านบาท โดยสัญญาจะมีผลบังคับใช้ เมื่อบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เริ่ มเดินเครื่ อง
เชิงพาณิ ชย์ จนสิ้ นสุ ดสัญญาระยะเวลาสัมปทานโรงไฟฟ้ า หรื อตามที่ตกลงกัน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ากับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552 จนสิ้ นสุ ด
สัญ ญาระยะเวลาสัม ปทานโรงไฟฟ้ า โดยบริ ษ ทั ราช-ลาว เซอร์ วิ ส จํา กัด จะจ้า ง กฟผ. เป็ นผูร้ ั บเหมาช่ ว งงาน
ให้บริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรั กษาโรงไฟฟ้ าและเขื่อน ขณะที่บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด จะให้บริ การดูแล
บํารุ งรักษาอาคารประกอบและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งงานบริ หารจัดการต่าง ๆ โดยมีค่าธรรมเนี ยม
บริ การเดิ นเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามูลค่าเริ่ มต้นตามสัญญาประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรั บเพิ่ม
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วง
บริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าดังกล่าวกับ กฟผ. โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาสัมปทานของโรงไฟฟ้ าดังกล่าวโดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าและ
เขื่อนให้แก่ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีค่าบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามูลค่าเริ่ มต้นตามสัญญา
ประมาณ 2,000ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับเพิม่ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การงานบํารุ งรักษา
ตามรอบการใช้งาน (Major Maintenance Agreement) กับบริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็ นระยะเวลา 7 ปี โดยบริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด จะจ้าง กฟผ. เป็ นผูร้ ับเหมาช่วงงาน
ให้บริ การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance Services) ซึ่ งมีขอบข่ายงานหลัก ได้แก่ งานทดสอบ
เครื่ องผลิตไฟฟ้ าและส่ วนประกอบต่างๆ งานบํารุ งรักษา งานบริ การให้คาํ ปรึ กษา ขณะที่บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส
จํากัด จะให้บริ การงานบริ หารจัดการและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆโดยมีค่าธรรมเนี ยมบริ การเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ามูลค่าตามสัญญาประมาณ 459.74 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาช่วงบริ การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
(Preventive Maintenance Services) โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าดังกล่าวกับกฟผ. โดย กฟผ. จะปฏิบตั ิการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
โรงไฟฟ้ าให้แก่ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด โดยมีค่าบริ การตามสัญญาประมาณ 337.15 ล้านบาท ซึ่ งจะมีการปรับ
เพิม่ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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รายงานประจำ�ปี
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สัญญาการให้ บริการการจัดการ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การการจัดการกับบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
โดยบริ ษทั จะให้บริ การในการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการแก่บริ ษทั ดังกล่าว โดยมีค่าบริ การตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา
สัญญาการให้ บริการจัดหาบุคลากรเข้ าปฏิบตั ิงานเดินเครื่องและบํารุงรักษา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้บริ การจัดหาบุคลากร
เข้าปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องและบํารุ งรักษากับ กฟผ. โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ าพลังความร้อน
หงสาใน สปป.ลาว เป็ นระยะเวลา 40 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 มีค่าบริ การตามสัญญา
เป็ นจํานวนเงิน 87 ล้านบาท
สัญญาบริการควบคุมงานก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ า (Construction Supervision
Contractor Service Agreement) กับบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อให้บริ การ
ควบคุมและบริ หารงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้อย ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่แขวงจําปาสักและ
แขวงอัตตะปื อ สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 64 เดือนนับแต่วนั เริ่ มงานโดยมีค่าบริ การตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 10.96
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 328 ล้านบาท
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

884
1,960,503
675,524
4,800,871
7,437,782
54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
498
100
186,772
1,817
5,255,311
115,054
2,818,000
3,040,000
8,260,581
3,156,971

100
418
287,298
800,000
1,087,816
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินกีบ
สกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลีย
สกุลเงินเหรี ยญสิ งคโปร์
รวม
7

4,421,111
171,208
75,338
1,594,142
1,175,983
7,437,782

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
6,927,058
3,117,038
184,954
39,933
87,292
1,061,277
8,260,581
3,156,971

955,584
132,232
1,087,816

เงินลงทุนอืน่
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

1,471,000
445,634
50,000
1,966,634

5,309,000
312,598
50,000
5,671,598

30,000
405,262
50,000
485,262

4,172,000
312,598
50,000
4,534,598

2,997,896
123,000
3,120,896
5,087,530

2,729,221
150,000
2,879,221
8,550,819

123,000
123,000
608,262

150,000
150,000
4,684,598

55

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินกีบ
รวม

2,048,634
3,038,896
5,087,530

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
5,821,598
608,262
4,684,598
2,729,221
8,550,819
608,262
4,684,598

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

312,598
552,169
(420,267)
1,134
445,634

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

310,608
1,990
312,598

312,598
512,169
(420,267)
762
405,262

งบการเงินรวม
2556
2555

310,608
1,990
312,598

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,729,221
268,675
2,997,896

56

2,031,224
654,838
(598,391)
641,550
2,729,221

-

-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2555 RATCH-Australia Corporation Limited (“RAC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั Great Energy Alliance Corporation Pty Ltd (“GEAC”) ตามมูลค่าต้นทุน 18.58 ล้านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.03 พร้อมทั้งโอนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวของ GEAC และดอกเบี้ยค้างรับ
จํานวน 54.52 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อเทียบเท่า 1,751.71 ล้านบาท) บริ ษทั AGL Energy Limited โดย RAC
ได้รับผลประโยชน์เทียบเท่ามูลค่า 120 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย แบ่งเป็ นเงินสด 20 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อ
เทียบเท่า 643.25 ล้านบาท) ซึ่ งได้รับชําระแล้วทั้งจํานวน และสัญญาการชําระเงินเป็ นงวด (Scheduled Payment
Option Agreement) เป็ นระยะเวลา 15 ปี กลุ่มบริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายค่าความนิยมในเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 660.15
ล้านบาท และบันทึกยอดสุ ทธิ กาํ ไรจากการขายเงิ นลงทุนนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เป็ นจํานวนเงิน 783.68 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2556 RAC ได้ขายลูกหนี้ ระยะยาวดังกล่าวพร้อมทั้งสัญญาดอกเบี้ยรับ (Scheduled
Payment Deed Interest) ตามมูลค่าต้นทุน 98.75 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ที่ราคาขาย 120.96 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย
หรื อเทียบเท่า 3,518.06 ล้านบาท RAC รับรู ้กาํ ไรจากการขายลูกหนี้ระยะยาวดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวนเงิน 22.21 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเทียบเท่า 645.83 ล้านบาท
8

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2556
2555
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5 )
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,336,745
164,008
8,500,753
8,500,753
-

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

57

(พันบาท)
3,822,871
390,058
4,212,929
4,212,929
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

-

-

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

8,301,970

3,801,613

-

-

หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,559
11,958
21,258
8,336,745
8,336,745

21,258
3,822,871
3,822,871

-

-

กิจการอืน่
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

164,008
164,008

390,058
390,058

-

-

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน

58

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม
9

8,346,103
154,650
8,500,753

(พันบาท)
3,833,125
379,804
4,212,929

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

วัสดุสํารองคลัง
งบการเงินรวม
2556
2555
นํ้ามันเชื้อเพลิง
วัสดุสาํ รอง
วัสดุสาํ รองระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
สุ ทธิ

1,039,130
2,145,296
104,788
3,289,214
(747,733)
2,541,481

(พันบาท)
794,336
2,063,609
30,047
2,887,992
(713,619)
2,174,373

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

-

ต้นทุนของวัสดุสาํ รองคลังที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีจาํ นวน 1,619.61 ล้านบาท (2555:4,499.32 ล้ านบาท)

59

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

24,982,161
2,600,000
27,582,161

60

21,179,661
3,802,500
24,982,161

บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด
บริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด
บริ ษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด
รวม

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)

7,000,000
2,500

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858
7,000,000
2,500
27,582,161

4,400,000
2,500

2556

2555

61

4,400,000
2,500
24,982,161

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

วิธีราคาทุน

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

-

-

-

การด้อยค่า
2556
2555
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษบริ
ัท ษผลิัทตผลิ
ไฟฟ้ตาไฟฟ
ราชบุ้ าราชบุ
รีโฮลดิ้ง รจ�ีโำฮลดิ
กัด (มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ง้ จํากัดและบริ
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7,000,000
2,500
27,582,161

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

4,400,000
2,500
24,982,161

18,275,000
1,165,903
420,900
640,000
77,858

วิธีราคาทุน-สุ ทธิ
2556
2555

5,083,472

4,748,472
335,000
-

4,936,889

4,742,589
194,300
-

เงินปั นผลรับ
2556
2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การจดทะเบียนเพิม่ ทุนของบริษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 4,400 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ น
สามัญจํานวน 440 ล้ านหุ้น มีมลู ค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 7,000 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 700
ล้ านหุ้น มีมลู ค่ าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 260 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 99.99 เป็ นจํานวนเงิน 2,600 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2556
การจดทะเบียนเลิกบริษทั ของบริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้เลิ กกิ จการของบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวและโอนกิ จการทั้งหมดให้กบั บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2556 และได้จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
เงินปันผลจ่ ายจากบริษทั ย่ อย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,193.17 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนธันวาคม 2556
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.99 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,810.92 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนกันยายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.64 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,171.39 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมิถุนายน 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2556 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 2.66 บาท เป็ นจํานวน
เงิ นทั้งสิ้ น 4,866.90 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 2.35 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น
4,293.91 ล้านบาท ยอดสุ ทธิของเงินปันผลดังกล่าวจํานวน 572.99 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในเดือนมีนาคม 2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการมี
มติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 4.30 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 215 ล้านบาท
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนธันวาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการมี
มติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมิถุนายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 คณะกรรมการมี
มติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.90 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 45 ล้านบาท
เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนมีนาคม 2556
11

เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกันและบริษทั ร่ วม
งบการเงินรวม
2556
2555
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนเพิ่มในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เงินลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ร่ วม
ขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
รายได้เงินปันผล
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,590,677
958,474
526,050
64,772
(20,800)
(977,625)
(64,760)
(15,156)
15,061,632
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556

(พันบาท)
13,744,094
5,287,117
750,601
507,021
507,950
342,770
64,772
(160,800)
(743,650)
(10,159)
(15,446)
14,590,677
5,683,593

4,478,126
466,221
342,770
5,287,117

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค
เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด

50
25

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49
40
40

50
25

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49
40
40

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2556 2555
(ร้ อยละ)

20,000

1,250,000 1,250,000
1,100,000 1,100,000
178,250 162,500
185,178 170,628

6,606,750 6,606,750
2,457,793 2,457,793
1,679
1,679
1,808
1,808
402,000 242,000

20,000

3,618,420 3,618,420
7,325,000 7,325,000

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

10,000
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500,000 500,000
545,960 545,960
71,300 65,000
74,071 68,251

2,202,250 2,202,250
983,116 983,116
630
630
452
452
160,800 96,800

10,000

1,809,211 1,809,211
1,831,250 1,831,250

วิธีราคาทุน
2556
2555
(พันบาท)

522,774 490,875
745,493 606,549
89,259 70,804
91,902 76,577

2,804,753 2,649,895
435,434
348
394
345
139,542 87,041

79,394 112,083

4,445,683 4,736,945
3,920,657 3,735,101

วิธีส่วนได้เสี ย
2556
2555

งบการเงินรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2556
2555

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิร้งีโฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่อและบริ
ย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

522,774 490,875
745,493 606,549
89,259 70,804
91,902 76,577

2,804,753 2,649,895
435,434
348
394
345
139,542 87,041

79,394 112,083

4,445,683 4,736,945
3,920,657 3,735,101

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ
2556
2555

-

7,345
7,840

-

16,000

161,770
450,000

-

57,259
-

20,000

341,856
475,000

เงินปันผลรับสําหรับปี
2556
2555

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม

บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส
จํากัด
Perth Power Partnership
(Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยนเซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
รวม

30
50
40
51

25
-

30
50
40
25

25
45

20
20

40

40

20
20

40

40

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2556 2555
(ร้ อยละ)

1,996,020
1,827,000

2,128,704
40,100

2,311,167
30,892
1,000
80,000

168,750

175,002

1,909,715
1,589,620

3,116
-

2,311,167
30,892
1,000
80,000

86,250

159,252

ทุนชําระแล้ว
2556
2555

บริษษัทัทผลิ
าราชบุ
รีโฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ผลิตไฟฟ้
ตไฟฟ
้ าราชบุ
รีโ้งฮลดิ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

399,204
365,400
764,604

532,176
18,100
9,531,194

618,531
15,446
400
20,000

67,500

70,001

381,934
317,898
699,832
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514,917
442,711
957,628

382,726
17,933
14,119,160

707,608
15,156
379
1,689

618,531
15,446
400
40,800
779
8,887,077

64,169

89,695

375,260
305,776
681,036

13,909,641

(982)

764,211
15,156
388
24,266

32,355

72,204

-

(15,156)

(15,156)
-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีส่วนได้เสี ย
การด้อยค่า
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)

34,500

63,701

วิธีราคาทุน
2556
2555

งบการเงินรวม

514,917
442,711
957,628

382,726
17,933
14,104,004

707,608
379
1,689

64,169

89,695

375,260
305,776
681,036

(982)
13,909,641

764,211
15,156
388
24,266

32,355

72,204

ส่ วนได้เสี ย-สุ ทธิ
2556
2555

-

977,625

60,265
-

-

8,060

-

743,650

115,880
-

-

-

เงินปั นผลรับสําหรับปี
2556
2555

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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50
33.33
40
37.50
25
40
49
40
40
40
40
50
40
25

20
20

กิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
รวม

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
20
20

50
33.33
40
37.50
25
40
40
49
40
40
40
40
50
40
25

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2556
2555
(ร้ อยละ)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,996,020
1,827,000

2555

1,909,715
1,589,620

20,000
6,606,750
2,457,793
1,679
1,808
242,000
1,250,000
1,100,000
162,500
170,628
159,252
86,250
30,892
1,000
3,116

ทุนชําระแล้ว

20,000
6,606,750
2,457,793
1,679
1,808
1,250,000
1,100,000
178,250
185,178
175,002
86,250
30,892
1,000
2,128,704

2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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399,204
365,400
764,604

10,000
2,202,250
983,116
630
452
500,000
545,960
71,300
74,071
70,001
67,500
15,446
400
393,309
4,934,435
381,934
317,898
699,832

10,000
2,202,250
983,116
630
452
96,800
500,000
545,960
65,000
68,251
63,701
34,500
15,446
400
779
4,587,285
-

(15,446)
(15,446)
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
การด้อยค่า
2556
2555
2556
2555
(พันบาท)

399,204
365,400
764,604

10,000
2,202,250
983,116
630
452
500,000
545,960
71,300
74,071
70,001
67,500
400
393,309
4,918,989

381,934
317,898
699,832

10,000
2,202,250
983,116
630
452
96,800
500,000
545,960
65,000
68,251
63,701
34,500
15,446
400
779
4,587,285

วิธีราคาทุน-สุ ทธิ
2556
2555

-

20,000
57,259
7,345
7,840
8,060
100,504

2556

-

16,000
16,000

2555

เงินปั นผลรับสําหรับปี

รายงานประจำ�ปี
2556
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ปี 2556
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค
เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด

2,219,085
8,533,770

469,328

2,231,003
2,387,001
1,542
75
143,864

133,379
468,954

50

33.33
40
37.5
25
40

40
49

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

50
25

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

6,427,138
3,956,706

28,256,552
60,614,790
557,831
209,825

1,980

8,110,263
18,733,441

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

6,560,517
4,425,660

30,487,555
63,001,791
1,542
557,906
353,689

471,308

10,329,348
27,267,211

สิ นทรัพย์ รวม

67

1,320,302
339,337

1,618,479
5,984,847
687
690,472
4,882

317,411

1,432,886
4,346,418

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

3,935,498
2,579,140

17,702,719
57,606,646
-

972

7,403
9,124,287

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

5,255,800
2,918,477

19,321,198
63,591,493
687
690,472
4,882

318,383

1,440,289
13,470,705

หนีส้ ิ นรวม

51,799
346,058

1,389,745
2,041
146

524,508

3,793,943
4,926,127

รายได้
รวม

(17,778)
(207,114)

(1,177,674)
(624,760)
(47)
(33,038)
(11,645)

(540,198)

(3,742,174)
(4,243,566)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

34,021
138,944

212,071
(622,719)
(47)
(33,038)
(11,499)

(15,690)

51,769
682,561

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วมซึ่งกลุ่มบริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยแสดงตามสัดส่ วนของการลงทุน มีดงั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทบริ
ผลิษตัทไฟฟ้
รีโ้ ฮลดิ
้ง จ�ำรกัีโดฮลดิ
(มหาชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่ อย
ผลิาราชบุ
ตไฟฟ
าราชบุ
ง้ จํากัและบริ
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2556
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
701,322

48,680

54,810
67,418
676,615
6,898
969
71,497
238,920
39,873
1,200,145
1,230,177
20,280,430

40

40
40
30
50
40
25
25
45
20
20
649,064
157,344
2,102,783
22,055
110,964
3,736,715
5,972,976
5,434,582
146,428,997

672,666

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

56,427

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

40

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทบริ
ผลิษตัท
ไฟฟ้
รีโ้ ฮลดิ
้ง จ�ำรกัีโดฮลดิ
(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ผลิาราชบุ
ตไฟฟ
าราชบุ
ง้ จํากัและบริ
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

703,874
224,762
2,779,398
28,953
969
182,461
3,975,635
39,873
7,173,121
6,664,759
166,709,427

750,002

729,093

สิ นทรัพย์ รวม

68

100,431
1,115
462,907
22
92,871
2,336,352
5
1,046,988
886,111
21,213,139

112,405

118,211

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

379,235
63,250
187,767
56,904
3,554,493
3,566,701
99,555,697

407,869

382,813

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

479,666
64,365
650,674
22
149,775
2,336,352
5
4,601,481
4,452,812
120,768,836

520,274

501,024

หนีส้ ิ นรวม

42,040
603
746,605
499
63
249,731
200,336
12,358,710

41,430

43,036

รายได้
รวม

(22,790)
(1,789)
(682,708)
(10)
(146)
(9,321)
(167)
(127,344)
(110,902)
(11,600,791)

(24,085)

(23,535)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

19,250
(1,186)
63,897
(10)
(146)
(8,822)
(104)
122,387
89,434
757,919

17,345

19,501

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

รายงานประจำ�ปี
2556
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ปี 2555
บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ ค
เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย
เอนเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด
บริ ษทั พูไฟมายนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 3 จํากัด
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ านวนคร จํากัด
บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด

1,632,552
8,224,204

560,675

1,721,724
2,348,597
1,438
630,550
20,616

386,450

50

33.33
40
37.5
25
40

40

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

50
25

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

30,929,951
36,341,116
1,438
630,865
220,258
1,435,980

1,049,530

565,650

4,975
29,208,227
33,992,519
315
199,642

10,160,709
27,879,686

สิ นทรัพย์ รวม

8,528,157
19,655,482

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

บริษบริ
ัท ผลิ
ีโฮลดิ้ง จ�รำีโกัฮลดิ
ด (มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ษตัทไฟฟ้
ผลิาตราชบุ
ไฟฟร้ าราชบุ
ง้ จํากัดและบริ
(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

69

215,485

1,579,828
3,462,707
520
613,367
2,705

340,650

684,150
4,103,937

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

831

18,782,053
31,910,570
16,086
-

870

7,326
10,809,488

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

216,316

20,361,881
35,373,277
520
629,453
2,705

341,520

691,476
14,913,425

หนีส้ ิ นรวม

2,579

1,439,236
496
405

517,964

3,991,206
5,108,426

รายได้
รวม

(8,465)

(1,210,006)
(373,859)
(59)
(29)
(8,771)

(485,435)

(4,010,267)
(4,256,729)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

(5,886)

229,230
(373,363)
(59)
(29)
(8,366)

32,529

(19,061)
851,697

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2555
บริ ษทั โซลาร์ตา้ จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช3) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช4) จํากัด
บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช7) จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
Perth Power Partnership (Kwinana)
บริ ษทั เคเค เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สงขลา ไบโอฟูเอล จํากัด
บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส โคราช วินด์ จํากัด
บริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด
รวม
637,432

29,428

29,247
20,976
582,359
6,898
991
8,688
264,339
471,026
1,233,827
18,606,964

40

40
40
30
50
40
51
25
20
20
596,365
62,710
2,416,334
22,055
129,034
115,907
6,178,099
4,983,337
112,444,249

613,334

51,798

40

4,050,795

สิ นทรัพย์ ไม่
หมุนเวียน

380,581

สิ นทรัพย์
หมุนเวียน

49

สั ดส่ วน
ความเป็ น
เจ้ าของ
(ร้ อยละ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทบริ
ผลิษตัท
ไฟฟ้
รีโ้ ฮลดิ
้ง จ�ำรกัีโดฮลดิ
(มหาชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่ อย
ผลิาราชบุ
ตไฟฟ
าราชบุ
ง้ จํากัและบริ
ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

625,612
83,686
2,998,693
28,953
991
137,722
380,246
6,649,125
6,217,164
131,051,213

666,860

665,132

4,431,376

สิ นทรัพย์ รวม

70

43,583
2,824
412,959
20
34,881
384,124
965,089
2,012,580
15,221,616

45,072

7,122

310,013

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน

401,545
312,211
55,761
3,810,635
2,677,182
72,588,750

430,373

476,080

2,897,739

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
(พันบาท)

445,128
2,824
725,170
20
90,642
384,124
4,775,724
4,689,762
87,810,366

475,445

483,202

3,207,752

หนีส้ ิ นรวม

25,824
707,975
33
57
20,585
1,031
12,023,150

28,388

35,637

143,308

รายได้
รวม

(16,736)
(1,979)
(680,508)
(290)
(12)
(16,568)
(1,818)
(22,895)
(13,067)
(11,235,316)

(17,879)

(21,438)

(88,506)

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

9,088
(1,979)
27,467
(290)
(12)
(16,535)
(1,761)
(2,310)
(12,036)
787,834

10,509

14,199

54,802

กําไร
(ขาดทุน)
สุ ทธิ

รายงานประจำ�ปี
2556

190

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทั สุ โขทัย เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ในการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุ รีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อ ย เมื่ อ วันที่ 21 มกราคม 2556
คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิให้ขายหุ ้นใน บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด โดยในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
ดําเนินการขายหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 26 จํานวน 208,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงิน 20.80 ล้านบาท และอนุมตั ิ
ให้ซ้ื อที่ดินและรั บโอนสัญญาจ้างทําการปรั บปรุ งที่ดินจาก บริ ษทั สุ โขทัยเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด รวมเป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 27.46 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งได้จ่ายชําระค่าที่ดินและ
ค่าปรับปรุ งที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
เงินลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ผลิ ต ไฟฟ้ า นวนคร จํา กัด ซึ่ งเป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน เมื่ อ วัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 242 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ น
สามัญจํานวน 24.2 ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 302 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 30.2
ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 6 ล้านหุ ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ น้ เต็มมูลค่า ทั้งนี้บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็ น
จํานวนเงิน 24 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2556 ของบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 302 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน
30.2 ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) เป็ น 602 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 60.2 ล้ านหุ้ น โดยมี
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 30 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เรี ยก
ชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน 10 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่ วน
การลงทุนร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 40 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจําหน่ายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด ในส่ วนที่บริ ษทั ถือหุ ้นอยูท่ ้ งั หมดให้กบั บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้รับเงินค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวนเงิน 160.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
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เงินลงทุนในบริษทั โซล่ า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 162.50 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ
จํานวน 16.25 ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 188.75 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 18.875
ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 2.625 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 6 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนของ
บริ ษทั ร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 6.30 ล้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ น้ เป็ น
จํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั โซล่ า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 175 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน
17.50 ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) เป็ น 199.25 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 19.925 ล้ านหุ้ น
โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 2.425 ล้านหุ ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 6 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนของ
บริ ษทั ร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 5.82 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 3.88 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั โซล่ า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 162.50 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ
จํานวน 16.25 ล้ านหุ้ น โดยมีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) เป็ น 188.75 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 18.875
ล้ านหุ้น โดยมีมลู ค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 10 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญจํานวน 2.625 ล้านหุ น้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 6 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนของ
บริ ษทั ร้อยละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 6.30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ ้น
เป็ นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษทั สงขลา ไบโอแมส จํากัด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท สงขลา ไบโอแมส จํา กัด ซึ่ งเป็ นกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ วมกัน เมื่ อ วัน ที่
13 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มเติม สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 1.65 ล้านหุ น้
ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในอัตราหุ ้นละ 50 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 40
เป็ นจํานวนเงิน 33 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชําระค่าหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน 33
ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั ไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้ อย จํากัด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 บริ ษทั และผูร้ ่ วมพัฒนาโครงการได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย
จํากัด (กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน) ภายใต้กฎหมายของ สปป.ลาว เพื่อดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้า
น้อย โดยบริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ( แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 500,000 หุ้ น โดยมี
มูลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ) กิ จการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นจํานวน
1,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 100 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาโดยบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นดังกล่าวแล้วตามสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 25 เป็ นจํานวนเงิน 0.025 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติม
โดยบริ ษทั ได้โอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ เงินกูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นเงินลงทุนจํานวน
16.89 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 531.40 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั เฟิ ร์ ส โคราช วินด์ จํากัด
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เฟิ ร์ ส โคราช วินด์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติม สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 39.92 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ในอัตราหุ น้ ละ 0.43 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 20 เป็ นจํานวน
เงิน 17.30 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษทั เค อาร์ ทู จํากัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มเติม สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 36.54 ล้านหุ น้ ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10
บาท ในอัตราหุ น้ ละ 1.30 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 20 เป็ นจํานวนเงิน 47.52 ล้าน
บาท
เงินลงทุนในบริษทั อยุธยา เพาเวอร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมจัดตั้งบริ ษทั อยุธยา เพาเวอร์
จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ า โดยบริ ษทั ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 0.20 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน
0.002 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) และในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อยุธยา พาว
เวอร์ จํา กัด เมื่ อวันที่ 17 เมษายน 2556 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ ม ตั ิ ให้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จาก 0.20 ล้านบาท
(แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 0.002 ล้ านหุ้ น มี มูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) เป็ น 80 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญ
จํานวน 0.80 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 0.798 ล้านหุ ้น มี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 100 บาท สําหรับหุ ้นสามัญ
จํานวน 0.002 ล้านหุ ้น และในอัตราหุ ้นละ 50 บาท สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 0.798 ล้านหุ ้น บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า
ราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระค่าหุ น้ ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 45 เป็ นจํานวนเงิน 18.10 ล้าน
บาท
เงินลงทุนในบริษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์ วสิ จํากัด
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์ วิส จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 0.40 ล้ าน
หุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท) เป็ น 20 ล้านบาท (แบ่ งเป็ นหุ้ นสามัญจํานวน 0.40 ล้ านหุ้ น มีมูลค่ าที่ ตราไว้ ห้ ุ น
ละ 50 บาท) โดยกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556
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เงินปันผลจ่ ายจากกิจการทีค่ วบคุมร่ วมกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2556 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 12.82 บาท โดยบริ ษทั
ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 219.46 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนธันวาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2556 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 4.50 บาท โดยบริ ษทั
ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 77.03 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 2.65 บาท โดยบริ ษทั
ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เป็ นจํานวน 45.36 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนมีนาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม
2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 20.48 บาท
โดยบริ ษ ทั ราชบุรี อัล ลายแอนซ์ จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยทางอ้อ มได้รับ เงิน ปั น ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ ้น เป็ น
จํานวน 375 ล้านบาท ในระหว่างเดือนกันยายน 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 5.46 บาท โดยบริ ษทั ราชบุรี อัลลาย
แอนซ์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท ในระหว่าง
เดือนมีนาคม 2556
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ชูบุร าชบุรี อีเลคทริ ค เซอร์ วิส จํากัด ซึ่ ง เป็ นกิจ การที่ค วบคุม ร่ ว มกัน เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้น
ละ 75 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 15 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2556
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ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ชูบุราชบุรี อีเลคทริ คเซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2556 ผูถ้ ื อหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 25 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นปั นผลตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 5 ล้าน ในเดือนมีนาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ น้ ละ 0.26 บาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 57.26 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.13
บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เป็ นจํานวน 7.35 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.12
บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 7.84 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.24
บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินปันผลตามสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน 8.06 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2556
ในระหว่างปี 2556 RATCH–Australia Corporation Limited ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้รับเงินปั นผลตามสัดส่ วน
การถือหุ น้ ในบริ ษทั Perth Power Partnership (Kwinana) เป็ นเงินจํานวนประมาณ 2.10 ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อ
เทียบเท่า 60.26 ล้านบาท
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12

เงินลงทุนในกิจการอืน่
เงินลงทุนในบริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ เพิม่ เติมให้แก่บริ ษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จํากัด ตามสัดส่ วน
การลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 10 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 0.63 ล้านหุน้ ซึ่งมีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ใน
อัตราหุน้ ละ 18.69 บาท เป็ นจํานวนเงิน 11.64 ล้านบาท

77

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

13

625,287
87
302,369
(1,583)
926,160
73
9,087
(9,993)
925,327

1,337,994
322
3,953
(3,802)

1,338,467
21,456
(27,435)
(25,376)
1,307,112

ที่ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรีโ้งฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

82,341,133
275,951
(6,568)
(2,079,488)
80,531,028
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82,384,212
451,228
117,116
(283,923)
(327,500)

โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

15,826
15,826

483,842
12,521
29,045
(9,043)
(73)
516,292

อุปกรณ์สาํ หรับ
เครื่ องตกแต่ง
โรงไฟฟ้ า
ติดตั้ง เครื่ องใช้
กังหันแก๊ส ซึ่ ง
สํานักงานและ
ยังไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
(พันบาท)
15,826
250,358
14,419
272,910
(53,824)
(21)

งบการเงินรวม

43,151
59
43,210

43,077
74
-

ยานพาหนะ

7,609
55,294
(38,132)
24,771

177,088
526,869
(696,348)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

85,156,188
365,354
(43,046)
(2,114,930)
83,363,566

84,833,842
992,999
(337,747)
(332,906)

รวม
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ค่ าเสื่อมราคาสะสมและการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร
313,997
24,238
(521)
1,182
338,896
40,131
(3,324)
375,703

ที่ดิน

-

-

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรีโ้งฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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38,396,046
3,294,063
(797)
(816,300)
40,873,012

34,489,958
3,434,766
(283,923)
(129,263)
884,508

โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

-

164,608
76,055
(6,490)
(64)
234,109

อุปกรณ์สาํ หรับ
เครื่ องตกแต่ง
โรงไฟฟ้ า
ติดตั้ง เครื่ องใช้
กังหันแก๊ส ซึ่ ง
สํานักงานและ
ยังไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
(พันบาท)
164,309
33,447
(33,138)
(10)
-

งบการเงินรวม

28,902
6,161
35,063

22,751
6,151
-

ยานพาหนะ

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

38,928,452
3,416,410
(7,287)
(819,688)
41,517,887

34,991,015
3,498,602
(317,061)
(129,794)
885,690

รวม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
311,290
587,264
549,624

1,337,994

1,338,467
1,307,112

ที่ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

บริษษัทัทผลิผลิ
ตไฟฟ้
าราชบุ
รีโฮลดิรี้งโฮลดิ
จ�ำกัดง้ (มหาชน)
และบริษัทย่และบริ
อย ษัทย่ อย
บริ
ตไฟฟ
้ าราชบุ
จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

43,945,087
39,658,016

47,894,254

80

โรงไฟฟ้ าระบบ
ส่ งพลังงานไฟฟ้ า
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการ
ผลิตและบํารุ งรักษา

15,826
15,826

15,826

319,234
282,183

86,049

อุปกรณ์สาํ หรับ
เครื่ องตกแต่ง
โรงไฟฟ้ า
ติดตั้ง เครื่ องใช้
กังหันแก๊ส ซึ่ ง
สํานักงานและ
ยังไม่ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
(พันบาท)

งบการเงินรวม

14,249
8,147

20,326

ยานพาหนะ

7,609
24,771

177,088

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

46,227,736
41,845,679

49,842,827

รวม

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง เครื่ องใช้
สํานักงานและ
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

292,040
3,953
-

301,486
-

172,667
4,260
271,765
(51,722)

26,807
-

89,034
492,551
(577,204)
-

580,548
496,811
(51,722)

295,993
295,993

301,486
8,150
309,636

396,970
3,342
18,159
(548)
417,923

26,807
26,807

4,381
41,043
(26,309)
19,115

1,025,637
44,385
(548)
1,069,474

-

659
-

106,493
25,280
(31,682)

8,668
5,361
-

-

115,161
31,300
(31,682)

-

659
12,085
12,744

100,091
67,178
(354)
166,915

14,029
5,362
19,391

-

114,779
84,625
(354)
199,050

292,040

-

66,174

18,139

89,034

465,387

295,993
295,993

300,827
296,892

296,879
251,008

12,778
7,416

4,381
19,115

910,858
870,424

81

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวน
แล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 3,266 ล้านบาท และ 22 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย ( ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555:2,775 ล้ านบาท)
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
สิ ทธิในการ ค่าความนิยม
พัฒนา
จากการ
โครงการ
ซื้อธุรกิจ
(พันบาท)

สิ ทธิในการ
เชื่อมโยงระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ า

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์

30,963
(1,266)
-

30,690
7,267
(1,936)

665,512
-

29,697
29,697

36,021
29,955
(1,932)
(4,787)
59,257

6,222
3,558
-

สิ ทธิในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ า

รวม

1,913,618
(1,206,592)
45,887

7,220,868
(530,275)
(88,130)

9,861,651
7,267
(1,738,133)
(44,179)

665,512
665,512

752,913
10,829
763,742

6,602,463
(552,949)
6,049,514

8,086,606
29,955
(1,932)
(546,907)
7,567,722

19,567
5,224
(1,810)

-

-

1,326,763
327,921
(21,573)

1,352,552
336,703
(23,383)

9,780
3,712
13,492

22,981
6,017
1,813
30,811

-

-

1,633,111
297,384
(139,507)
1,790,988

1,665,872
307,113
(137,694)
1,835,291

24,741

11,123

665,512

1,913,618

5,894,105

8,509,099

19,917
16,205

13,040
28,446

665,512
665,512

752,913
763,742

4,969,352
4,258,526

6,420,734
5,732,431
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟท์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิในการ
พัฒนาโครงการ
(พันบาท)

รวม

17,082
314

665,512
-

682,594
314

17,396
2,337
19,733

665,512
665,512

682,908
2,337
685,245

11,712
2,295

-

11,712
2,295

14,007
1,565
15,572

-

14,007
1,565
15,572

5,370

665,512

670,882

3,389
4,161

665,512
665,512

668,901
669,673

รายงานประจำ�ปี
2556

204

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

15

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

2556

สิ นทรัพย์

รวม
1,180,523
การหักกลบรายการของภาษี
(1,039,498)
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
141,025

2556
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

84

2555

หนีส้ ิ น

2556

(พันบาท)
1,323,806
(2,982,449)
(1,193,923)
1,039,498
129,883
(1,942,951)

สิ นทรัพย์

15,825
15,825

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(พันบาท)
13,462
13,462

2556
-

2555

(3,379,467)
1,193,923
(2,185,544)

หนีส้ ิ น

2555
-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
มกราคม
2556

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ผลต่างจากอัตรา
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
แลกเปลี่ยน
(พันบาท)

สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ขาดทุนยกไป
รวม

112,738
17,221
(76)
151,599
1,042,324
1,323,806

9,334
1,699
109
(142,511)
93,860
(37,509)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม

(93,635)
(3,214,955)
(70,877)
(3,379,467)

142,280
(112,143)
30,137

สุ ทธิ

(2,055,661)

(7,372)

85

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2556

(9,088)
(96,686)
(105,774)

122,072
18,920
33
1,039,498
1,180,523

93,635
93,635

257,737
15,509
273,246

(2,814,938)
(167,511)
(2,982,449)

93,635

167,472

(1,801,926)

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 1
มกราคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ผลประโยชน์พนักงาน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ขาดทุนยกไป
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ผลต่างจาก
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
อัตราแลกเปลี่ยน
(พันบาท)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2555

100,994
16,631
6,127
234,700
65,900
(24)
424,328

11,744
590
(81,070)
989,975
(52)
921,187

(6,127)
(6,127)

(2,031)
(13,551)
(15,582)

112,738
17,221
151,599
1,042,324
(76)
1,323,806

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่นๆ
รวม

(3,058,169)
(122,548)
(3,180,717)

(199,071)
78,717
(120,354)

(93,635)
(27,999)
(121,634)

42,285
953
43,238

(93,635)
(3,214,955)
(70,877)
(3,379,467)

สุ ทธิ

(2,756,389)

800,833

(127,761)

27,656

(2,055,661)

ณ วันที่
1 มกราคม
2556

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
การเปลี่ยนแปลง
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ในภาษีเงินได้
ที่เป็ นผลมาจาก
การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการ
บัญชี เรื่ อง
ผลประโยชน์
พนักงาน
(พันบาท)

13,462
13,462

-

86

2,363
2,363

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

15,825
15,825

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่
1 มกราคม
2555

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
รวม

16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย / รายได้ใน
การเปลี่ยนแปลง
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ในภาษีเงินได้
ขาดทุน
ที่เป็ นผลมาจาก
การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการ
บัญชี เรื่ อง
ผลประโยชน์
พนักงาน
(พันบาท)

11,947
65,900
77,847

-

1,515
(65,900)
(64,385)

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

13,462
13,462

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าพัฒนาโครงการนํ้างึม 3
ค่าพัฒนาโครงการเซเปี ยน-เซนํ้าน้อย
ค่าพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
ค่าใช้จ่ายภายใต้สญ
ั ญาจัดหาและซ่อมอะไหล่
โรงไฟฟ้ ารอตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าชําระค่าหุน้
อื่น ๆ
รวม

139,052
446,591
964,574
138,867
41,304
1,730,388

87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
438,862
139,051
159,532
319,337
1,067,920
48,309
2,033,960

138,867
4,289
282,207

438,862
159,532
9,265
607,659

รายงานประจำ�ปี
2556
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โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า - นํ้างึม 3
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 บริ ษทั ได้ลงนามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ (Shareholders Agreement) กับ ผูถ้ ือหุ น้ อีก 3
ราย ได้แก่บริ ษทั จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด บริ ษทั Marubeni Corporation และ Lao Holding State Enterprise เพื่อร่ วม
ดําเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ไฟฟ้ า นํ้างึม 3 จํากัด ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) มีทุนจดทะเบียน 0.30 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ประกอบด้วย หุ น้ สามัญจํานวน 3,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 100 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 25 บริ ษทั ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อ
พัฒนาและบริ หารโครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า - นํ้างึม 3 โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้ถูกจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ทั้งนี้ในระหว่างเดือนธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้โอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โครงการเป็ นเงินลงทุนของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวน 0.45 ล้านบาท ตามสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 25
ในระหว่างปี 2556 โครงการดังกล่าวไม่สามารถได้รับการอนุมตั ิให้ต่อสัญญาสัมปทานจากกระทรวงวางแผนและ
การลงทุนของ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่ งได้หมดหมดอายุไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 อันเป็ นผล
มาจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพลังงานภายในประเทศของ สปป.ลาว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างเจรจากับรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อโอนและขายสิ นทรัพย์ของโครงการซึ่ งผลสุ ดของการเจรจายังไม่อาจทราบ
ได้ในปั จจุบนั ดังนั้นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสิ นทรัพย์โครงการดังกล่าวจึงถูกประมาณการขึ้น ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์โครงการดังกล่าวจํานวน 315 ล้านบาทได้ถูกรับรู ้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ด31
ธันวาคม 2556
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าเซเปี ยน-เซนํ้าน้ อย
ในระหว่างปี 2556 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันมีมติอนุมตั ิเพิ่ม
ทุนโดยการโอนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เงินกูย้ มื ระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็ นเงินลงทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการลงทุนของแต่ละผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้โอนรายการดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันดังกล่าวเป็ นจํานวน 392.53 ล้านบาท
โครงการผลิตไฟฟ้ าพลังงานลม
กลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโครงการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานลมในประเทศไทยและใน
ประเทศออสเตรเลีย
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17

หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ตวั๋ เงินจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หุน้ กูส้ ่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หั กค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ส่ วนทีห่ มุนเวียน
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่มีหลักประกัน
หั ก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัด
บัญชีเกินกว่าหนึ่งปี

8,224,215
1,550,000

900,000
1,800,000

-

-

-

285,981

-

-

4,961,400

3,939,900

-

-

(1,393)
4,960,007

(3,041)
3,936,859

-

-

1,515
14,735,737

1,009
6,923,849

-

-

1,186,297

1,358,280

-

-

1,200,000

12,595,236

1,200,000

1,200,000

(45,616)
1,154,384

(48,643)
12,546,593

1,200,000

1,200,000
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งบการเงินรวม
2556
2555
หุน้ กูส้ ่ วนที่มีหลักประกัน
หั ก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
เกินบัญชีเกินกว่าหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนีส้ ิ นทีม่ ีดอกเบีย้ ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน

5,397,338

(พันบาท)
11,012,698

(12,571)
5,384,767
3,554
7,729,002

(39,787)
10,972,911
943
24,878,727

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,200,000

1,200,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดเกินห้าปี
รวม

14,734,222
1,875,718
5,849,730
22,459,670

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
6,922,840
1,200,000
18,227,934
6,649,850
31,800,624
1,200,000

1,200,000
1,200,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นคงเหลือจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นจํานวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 และ 2.57 ต่อปี มีกาํ หนด
ชําระคืนภายในเดือนเมษายน 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีวงเงินการออกตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
จํานวน 5,000 ล้านบาท ชนิดไม่มีหลักประกัน กับสถาบันการเงินหลายแห่ ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 23
สิ งหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 โดยไม่จาํ กัดจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงิน
จํานวน 1,550 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.78 ถึง ร้อยละ 3.00 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระภายใน
182 วัน
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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อม ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นจํานวนเงิน 260 ล้าน
เหรี ยญสิ งคโปร์ หรื อเทียบเท่า 6,724.22 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระหว่าง
ธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดสิ งคโปร์ (SIBOR) บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ต่ออายุสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวออกไปอีก 6 เดือน โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั RATCH-Australia Corporation Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ได้ชาํ ระ
คืนเงินกูย้ มื ระยะยาวกับกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลียเป็ นจํานวนเงิน 360.50 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย
หรื อเทียบเท่า 10,620 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ตดั จําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ ืมคงเหลือจํานวน 7.76
ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย หรื อเทียบเท่า 228.68 ล้านบาท ซึ่ งได้แสดงอยูใ่ นต้นทุนทางการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินใหม่กบั กลุ่มสถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวงเงินรวม 100
ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย โดยมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก Bank Bill Swap Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดย Reuters บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั
ย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่มียอดคงเหลือจากวงเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื คงเหลือกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 1,200 ล้านบาท โดย
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี และมีการกําหนดชําระคืนในปี 2559
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ออกหุ ้นและเสนอขายหุ ้นกูว้ งเงิน
13,286 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทน อายุไม่เกิน 4 ปี มีกาํ หนดชําระคืน
เป็ นรายไตรมาสเริ่ มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และจะครบกําหนดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในแต่ละชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีหุ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน
5,682.80 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั RH International (Singapore) Corporation PTE.,Ltd ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มี
เงินกูย้ มื ระยะยาว จํานวน 15,000 ล้านเยน หรื อเทียบเท่า 4,663.43 ล้านบาทโดยเป็ นหุ น้ กูไ้ ม่มีหลักประกันและไม่
ด้อยสิ ทธิ อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.72 ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนในปี 2569 โดยบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
เงินกูด้ งั กล่าว
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รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

18

เจ้ าหนีอ้ นื่
หมายเหตุ

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
และค่าใช่จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม
19

งบการเงินรวม
2556
2555

5

90,783

5

43,929
222,864
430,510
788,086

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
39,065

729

983

123,182
237,703

16,004
12,429

15,451
12,295

449,475
849,425

175,560
204,722

262,576
291,305

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

หมุนเวียน (รวมอยู่ในเจ้ าหนี้อื่น)
สํารองวันหยุดที่ยงั ไม่ได้ใช้

14,417

13,940

5,685

5,326

ไม่ หมุนเวียน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

92,276

84,717

73,442

61,987

92

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงในภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สํารองวันหยุดทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,940
3,374
(2,288)
(609)
14,417

15,131
(563)
(592)
(36)
13,940

งบการเงินรวม
2556
2555
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
5,326
2,218
(1,859)
5,685

4,530
1,251
(455)
5,326

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

84,716
18,439
(4,623)

79,631
14,668
(9,513)

61,987
14,448
(3,069)

54,528
10,669
(3,210)

(5,813)
(443)
92,276

(70)
84,716

76

61,987

73,442

ค่าใช้จ่ายซึ่งได้แสดงอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
สํารองวันหยุดที่ยงั ไม่ได้ใช้
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

3,374
18,439
21,813
93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
2,218
1,251
(592)
14,448
10,669
14,668
14,076
16,666
11,920

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
(แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2556
2555
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.3
5 และ 8

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(ร้ อยละ)
3.8 และ 4.2
4.3
5 และ 8
8

4.2
8

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ อัตราดอกเบี้ยคิดลด
ใช้อตั ราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
20

ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุน้
2556
2555
ต่อหุน้
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000

1,450,000

14,500,000
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

215

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

21

ส่ วนเกินทุนและสํ ารอง
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

22

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน โดยแสดงส่ วนงานดําเนิ นงานตามมุมมองผูบ้ ริ หารเป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการบริ หารและการรายงานทาง
การเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลส่ วนงานที่รายงานดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจบริ การเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจอื่น

การดําเนิ นงานอื่นๆ ในปี 2556 หรื อ 2555 ยังไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริ มาณที่ตอ้ งแยกแสดงเป็ นส่ วนงาน
ดําเนินงานเพิ่มเติม
ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี้ ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั้นเป็ น
ข้อมูลที่ เหมาะสมในการประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื่ นที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
95

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันและบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) กลับรายการ
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

กําไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
กําไรจากการขายลูกหนี้ระยะยาว
รายได้อื่น

กําไรจากการขายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

ดอกเบี้ยรับ

เงินปั นผลรับ

รายได้ค่าบริ การการจัดการ

กําไรขั้นต้ น

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

รายได้จากการขายและการให้บริ การ (ลูกค้าภายนอก)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8,034,583
437,294
1,069,442
126,431
(683,057)
(3,838)
(2,044,719)
718,051
7,654,187
(811,107)
6,843,080

259,671
357,335
(545,916)
(233)
(1,121,956)
971,163
7,135,972
(1,218,479)
5,917,493

(47,152,365)

(43,192,137)
7,215,908

55,186,948

2555

50,408,045

2556

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(49,082)

(12,689)
(49,082)
-

268
(44,291)
(67,389)

-

1,081

-

4,669

69,269

(135,113)

204,382

(พันบาท)

645,830
49,965
(1,171,696)
771,735
(511,433)

3,809
(54,932)
9,864
-

71,113

313,222

388,476
(75,254)

150,602

1,064

32,550
71,113
-

220,903

232,570

-

-

-

2556

783,679
-

1,022,391

1,098,519
(76,128)

6,181,633

958,474
7,475,366
(1,293,733)

407,568
(1,761,903)
704,113
(1,633,389)

645,830

411,354

220,903

188,314
164,774

237,239

7,285,177

(43,327,250)

50,612,427

2556

208,497

-

-

-

2555

96,608
(780,079)
792,023
(355,297)

ธุรกิจอืน่ ๆ

-

17,438

61,320

(117,130)

178,450

ธุรกิจบริการเดินเครื่อง
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
2556
2555

รวม

7,936,584

750,601
8,823,819
(887,235)

226,848
(1,518,068)
798,049
(2,400,016)

783,679
1,069,442
-

603,132

188,314

225,935

8,095,903

(47,269,495)

55,365,398

2555

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ นทรัพย์รวมของแต่ละส่ วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
ธุรกิจบริ การเดินเครื่ อง
และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ า
(พันบาท)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
สินทรัพย์ ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

61,555,388
70,346,241

286,395
159,475

ธุรกิจอื่น ๆ

รวม

27,061,470
26,305,044

88,903,253
96,810,760

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า สิ นทรัพย์
ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์

2556
ไทย
ออสเตรเลีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

รายได้ รวม

48,001,404
2,406,641
204,382
50,612,427

2555

สิ นทรัพย์ รวม
2556
2555

(พันบาท)
51,892,277
62,378,195
3,294,671
20,358,801
178,450
6,166,257
55,365,398
88,903,253

66,515,733
26,602,180
3,692,847
96,810,760

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งจากส่ วนงานผลิตไฟฟ้ าของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 47,964 ล้านบาท (2555: 51,829
ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั

97

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

23

กําไรจากการยกเลิกสั ญญาซื้อขายไฟฟ้า
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2555 บริ ษทั RATCH-Australia Collinsville Pty Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
ได้ รั บ ข้อ เสนอจากผู ้รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ ารายหนึ่ งของโรงไฟฟ้ า Collinsville เพื่ อ ขอยกเลิ ก สั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ า
(Termination on Agreement – Collinsville Power Station Power Purchase Agreement) โดยกลุ่มบริ ษทั ได้รับ
ค่าชดเชยจากการยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเป็ นจํานวนเงิน 99.57 ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย (หรื อ
เทียบเท่า 3,202.57 ล้านบาท) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ า Collinsville ในอนาคตของบริ ษทั ย่อยที่มีการยกเลิกสัญญาสัมปทานไฟฟ้ า
ดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไว้ โดยผลกระทบต่องบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
3,202,573

รายได้จากการยกเลิกสัญญาซื้ อ-ขายไฟฟ้ า
ค่ าใช้ จ่ายอื่ นที่เกี่ยวข้ องในการยกเลิกสัญญา
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายสิ ทธิในสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้ า
ตัดจําหน่ายค่าความนิยม
การด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรจากการยกเลิกสั ญญาซื้อขายไฟฟ้า

(885,690)
(530,275)
(546,445)
(153,031)
(17,690)

98

(2,133,131)
1,069,442

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

24

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ค่าบริ จาค
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและต้นทุนพัฒนา
โครงการ
ขาดทุนจากการจําหน่ายวัสดุสาํ รองคลัง
และอุปกรณ์
รวม
25

งบการเงินรวม
2556
2555
558,958
435,340
140,141
86,718
29,375
27,404
126,070
330,156
27,741
1,761,903

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)
660,594
344,318
366,383
428,237
242,696
155,614
161,848
60,951
63,017
111,407
63,668
82,578
17,275
49
49
27,959
15,696
16,435
71,450
86,190
33,595
-

39,298
1,518,068

330,446

-

170
1,144,184

13,210
730,881

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ

15,816
92,455
7,155
59,054
174,480

99

23,822
114,703
5,697
80,030
224,252

8,399
59,624
4,861
48,817
121,701

6,579
61,409
5,196
51,696
124,880

รายงานประจำ�ปี
2556

220

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

272,505
11,260
100,713
384,478
558,958

311,996
12,362
89,470
413,828
638,080

143,034
10,652
68,931
222,617
344,318

137,714
10,077
73,678
221,469
346,349

กลุ่มบริ ษทั ในประเทศไทยได้เข้าร่ วมกองทุนสํารองเลี้ยงชี พประเภทจ่ายสมทบสําหรับพนักงานของกฟผ. สําหรับ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิน
สะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง
อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนเชื้อเพลิง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าปฏิบตั ิการและบํารุ งรักษา
ค่าซ่อมแซมและอะไหล่ในการบํารุ งรักษา

35,734,639
3,770,194
1,583,457
1,505,625

100

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
39,443,154
3,894,270
86,190
1,976,773
1,323,316
-

33,595
-

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2556
2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริ หาร
ค่าเบี้ยประกันโรงไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ต้นทุนอื่น
ค่าจ้างที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
การด้อยค่าเงินลงทุนและต้นทุนพัฒนาโครงการ
27

519,860
277,166
558,958
582,240
140,141
86,718
330,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

(พันบาท)
512,770
258,609
297,697
660,594
344,318
405,734
161,848
60,951
111,407
63,669
330,446

185,308
366,383
63,017
82,578
-

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย
กิจการอื่น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื
ตัดจําหน่าย
- ตัดจําหน่ายมูลค่ายุติธรรม
รวม

5

101

104,196

304,073

-

-

1,529,361

2,184,337

48,780

49,193

416,553
(416,720)
1,633,390

107,282
(195,676)
2,400,016

48,780

49,193

รายงานประจำ�ปี
2556
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

28

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป (สู งไป)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

15

1,291,011
(4,650)
1,286,361

1,783,609
(95,540)
1,688,069

-

-

7,372
1,293,733

(800,833)
887,236

(2,363)
(2,363)

64,384
64,384

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบการเงินรวม
2556
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี-เงินปันผล
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ได้และรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี

20

2555
(พันบาท)

7,475,365
1,495,073
(1,036,795)

14,200

102

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

23

(พันบาท)

8,823,819
2,029,478
(2,149,239)

-
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2556

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกตํ่าไป (สู งไป)
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้ใช้
ผลกระทบทางภาษีในต่างประเทศเนื่องจาก
เกณฑ์การคํานวณภาษีที่แตกต่างกัน
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม

(พันบาท)
(4,561)

17

2555

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(95,540)

69,699
-

20,414
65,900

756,117
1,293,733

1,016,223
887,236

10

งบการเงินเฉพาะ
2556

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี-เงินปันผล
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ได้และรายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ผลขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้ใช้
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-
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2555
(พันบาท)
4,793,197
958,639
(1,036,795)

8,610
67,183
(2,363)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
23

1

(พันบาท)
4,830,157
1,110,936
(1,132,865)

20,414
65,900
64,385
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การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ
ทั้งนี้ เป็ นที่ เชื่ อได้ว่ารั ฐบาลจะดําเนิ นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อตั ราภาษีไม่สูงไปกว่าร้ อยละ 20 สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
29

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลาย
ประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้ าด้วยก๊าซธรรมชาติที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบ ซึ่งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มมี
กําหนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น(วันที่ 27 มิถุนายนพ.ศ. 2550 สําหรับ
บัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2222(2)/2549 และวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
เลขที่ 1091(2)/2553 และวันที่ 26 มกราคม 2555 สําหรับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1362(2)/2554 โดยรวม
กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้
ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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30

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ที่
เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยแสดงการคํานวณ
ดังนี้

กําไรสุ ทธิทเี่ ป็ นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว
กําไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
31

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
(พันบาท/พันหุ้ น)
6,186,850
1,450,000
4.27

7,726,270
1,450,000
5.33

4,795,559
1,450,000
3.31

4,765,772
1,450,000
3.29

เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท เงินปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างเดือนกันยายน 2556
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับปี 2555 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.27 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,292 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงินปั นผล
ระหว่างกาลซึ่ งจัดสรรจากกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในเดือนกันยายน 2555 ดังนั้นยอดสุ ทธิ ของเงินปั นผล
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 1,697 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นเงิ นจํานวนทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท เงิ นปั นผลระหว่างกาล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระหว่างเดือนกันยายน 2555
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ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
สําหรับปี 2554 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.25 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,262.50 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงิน
ปันผลระหว่างกาลซึ่งจัดสรรจากกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ น้ ละ 1.10 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเมื่อเดือนกันยายน 2554 ดังนั้นยอดสุ ทธิ ของเงิน
ปันผลดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 1,667.50 ล้านบาทได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนเมษายน 2555
32

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความ
เสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามี
ความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย เนื่องจากภาระดอกเบี้ย
ลอยตัวตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ (หมายเหตุ 17) นั้นได้กาํ หนดไว้ในค่าความพร้อมจ่ายตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า (หมายเหตุ 5) ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กยู้ มื แก่และเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
และระยะที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ 5
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และระยะเวลา
ที่ครบกําหนดชําระหรื อกําหนดอัตราใหม่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ 17
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ น
สาระสําคัญดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเหรียญออสเตรเลีย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเหรียญสิงคโปร์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเยน
หุน้ กู้
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ ีความเสี่ยง

2556

2556

2555

100,278
-

1,172,862

100,278
1,093,943

1,358,280

-

-

2555
(พันบาท)

1,186,178
6,724,215

-

4,639,038

5,291,570

12,549,431

6,750,128

-

-

-

-

1,172,862

1,194,221

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่ อครบกําหนด ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายทางการเงิ นแก่ กลุ่ มบริ ษทั กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
เนื่ องจากรายได้ส่ว นใหญ่ของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ภายใต้สัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาน้อยราย อย่างไรก็ตามคู่สัญญา
โดยทัว่ ไปจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนที่มีขนาดใหญ่และมีความเสี่ ยงที่รับรู ้อยูใ่ นระดับตํ่า
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ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั กษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
หรื อชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผย
ในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึกในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่จะถือไว้จนครบกําหนดและเผื่อขาย
พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดถูก
พิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบการเงินเท่านั้น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารอนุ พนั ธุ์ ซึ่ งพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบ
การเงิ น คํานวณจากมูลค่าปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดในอนาคตของเงิ นต้นและดอกเบี้ ย ซึ่ งคิดลดโดยใช้อตั รา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ วันที่ในรายงาน
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มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ น พร้ อมทั้งมูลค่าตามบัญชี ตามที่ ปรากฏในงบดุ ล ณ วันที่ 31
ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
ปี 2556
สิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนถือไว้เผือ่ ขาย
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม
ปี 2555
สิ นทรัพย์
ไม่ หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนถือไว้เผือ่ ขาย
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวม

2,997,896

2,997,896

-

-

4,989,452

4,960,007

-

-

1,158,926
5,621,458
11,769,836

1,154,384
5,384,767
11,499,158

1,204,542
1,204,542

1,200,000
1,200,000

2,729,221

2,729,221

-

-

285,981
3,964,435

285,981
3,936,859

-

-

12,560,793
10,854,180
27,665,389

12,546,593
10,972,911
27,742,344

1,214,199
1,214,199

1,200,000
1,200,000
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33

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 0.9
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ("กฟภ.") เป็ นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมี
การแจ้งยุติสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าขนาด 3.6
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค(“กฟภ.”) เป็ นระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมี
การแจ้งยุติสญ
ั ญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาปฏิบตั ิการเดินเครื่ องและ
บํารุ งรักษาโรงไฟฟ้ ากับผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่ง โดยมีค่าบริ การเดินเครื่ องตามสัญญาประมาณ 6.03 ล้านบาทต่อปี โดย
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และระยะเวลาตามสัญญาจะได้รับการขยายออกไป
โดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องอีก 1 ปี โดยมีอตั ราค่าบริ การตามสัญญาประมาณ 6.03 ล้านบาทต่อปี
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติกบั
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็ นระยะเวลา 25 ปี โดย ปตท. จะจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริ ษทั ย่อย
ในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายนํ้ามันดีเซลกับ ปตท.
เป็ นระยะเวลา 3 ปี และระยะเวลาตามสัญญาจะได้รับการขยายออกไปโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่ องอีกคราวละ 1 ปี
จนกว่าระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้ นสุ ดลง เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่ามีความประสงค์จะยกเลิกการขยาย
ระยะเวลาตามสัญญาโดยอัตโนมัติดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนที่ระยะเวลาตามสัญญาเดิมจะสิ้ นสุ ดลง โดยปตท.
จะจําหน่ายนํ้ามันดีเซลให้กบั บริ ษทั ย่อยในปริ มาณและราคาที่ตกลงกัน
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เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas
Sales Agreement) ที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบกับ บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัดและ บริ ษทั ปตท.สํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ (โครงการประดู่
เฒ่า) และ 0.9 เมกะวัตต์ (โครงการประดู่เฒ่าส่ วนขยาย) โดยมีการซื้ อขายก๊าซตามราคาฐานเริ่ มต้นที่ 26.65 บาท ต่อ
1 ล้าน บี.ที.ยู. เป็ นเวลา 8 ปี นับแต่วนั เดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และวันที่ 2 ธันวาคม 2553
ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ราชบุรีพลังงาน จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas
Sales Agreement) ที่เป็ นผลพลอยได้จากการผลิตนํ้ามันดิบกับ บริ ษทั ปตท.สผ.สยาม จํากัดและ บริ ษทั ปตท.สํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดกําลังการผลิต 3.6 เมกะวัตต์ (โครงการเสา
เถียร) โดยมีการซื้ อขายก๊าซตามราคาฐานเริ่ มต้นที่ 29.50 บาท ต่อ 1 ล้าน บี.ที.ยู. เป็ นเวลา 8 ปี นับแต่วนั เดินเครื่ อง
เชิงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่ โรงไฟฟ้ า (Contractual Service Agreement)
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจัดหาและซ่ อมอะไหล่
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วมระหว่างบริ ษทั ย่อยกับคู่สัญญาร่ วมค้า General Electric International Operations Co.,
Inc. และ GE Energy Parts, Inc. สัญญาดังกล่ าวมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ ลงนามในสัญญาจนถึ งวันสิ้ นสุ ดการ
เดินเครื่ องของอุปกรณ์กงั หันแก๊สตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ในปี 2570 โดยมีมูลค่าตามสัญญาประมาณ 428.60 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึ่งจะมีการปรับเพิ่มราคาตามเงื่อนไขในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 232.20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธั นวาคม
2555: 249.43 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเปิ ดเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตจํานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 6 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
สัญญาซื้อขาย Gas Gas Heater Element
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาซื้ อขาย Gas Gas Heater
Element กับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีมูลค่าตามสัญญา 34.80 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั
ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.48 ล้านบาท
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สัญญาสนับสนุนพัฒนาบริการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาสนับสนุนพัฒนาบริ การกับบริ ษทั วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จํากัดโดย
บริ ษทั จะดําเนิ นการวางแผนจัดหาเงินทุนหมุนเวียน ให้บริ การคําปรึ กษาที่เกี่ ยวข้องทางการเงินให้กบั บริ ษทั เฟิ ร์ ส
โคราช วินด์ จํากัดและบริ ษทั เค.อาร์ .ทู จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ภายหลังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานลมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวสําเร็ จ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงมีสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสาขาของธนาคารต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงินประมาณ 15 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นจํานวนเงินประมาณ 484.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั อาร์ เอช อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล (สิ งคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่ จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 15 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาทเป็ นจํานวนเงินประมาณ 488.7 ล้านบาท
หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันในนามของ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เพื่อใช้เป็ นหลักประกันในการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆในการดําเนิน
ธุรกิจปกติ จํานวน 93.01 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 1,084.42 ล้ านบาท)
รายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 4.48 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 2.32 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
รายจ่ายฝ่ ายทุนได้แก่ สัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ า ก่อสร้างเขื่อนและท่อส่ งนํ้า และบริ การอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
ในข้อมูลทางการเงินรวม เป็นจํานวนเงิน 20,348.50 ล้านบาท และ 270.59 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555: 21,351.13 ล้ านบาท และ 481.05 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนได้แก่ สัญญางานบริ การด้านวิศวกรรมที่ปรึ กษาและสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า เป็ น
จํานวนเงิน 395.18 ล้านบาท และ 26.38 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : 757.54 ล้ านบาท และ
61.36 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไฟฟ้ า เซเปี ยน-เซนํ้าน้อย จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั มีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนได้แก่ สัญญางานบริ การด้านวิศวกรรมที่ปรึ กษา สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า และ
สัญญาบริ การอื่น ๆ เป็ นจํานวนเงิน 178.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สัญญาการจํานําหุ้น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด บริ ษทั ไฟฟ้ าหงสา จํากัด บริ ษทั โซลาร์ ตา้
จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด และ บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์
(โคราช 7) จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ องกิจการที่
ควบคุมร่ วมกันดังกล่าว
บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ ้นทั้งหมดของ บริ ษทั เฟิ ร์ ส โคราช วินด์ จํากัด และบริ ษทั เค อาร์ ทู จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ไปเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ องบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
บริ ษทั ได้นาํ ใบหุ น้ ทั้งหมดของ บริ ษทั เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันดังกล่าวได้นาํ ใบหุ น้ บางส่ วน ของ บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ไปเป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันการกูเ้ งินให้แก่เจ้าหนี้เงินกูข้ อง บริ ษทั ไฟฟ้ านํ้างึม 2 จํากัด
34

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นกิจการ
ที่ควบคุมร่ วมกันในส่ วนที่บริ ษทั ถื อหุ ้นอยู่ท้ งั หมดให้กบั บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ น
จํานวนเงิน 500 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริ ษทั ราชบุรีแก๊ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ การซื้ อหุ น้ บริ ษทั ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพิ่มจํานวน 17.12 ล้านหุน้ หรื อร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
เป็ นจํานวนเงิน 21.32 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 1.05 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 4.00 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อย
ละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 0.97 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 4.00 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อย
ละ 40 เป็ นจํานวนเงิน 3.88 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน สําหรับหุ น้ สามัญจํานวน 1.05 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยบริ ษทั
ดังกล่าวได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 4.00 บาท บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 40
เป็ นจํานวนเงิน 4.20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 เป็ นเงินปันผลในอัตราหุ น้ ละ 2.63
บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 4,801.52 ล้านบาท สุ ทธิ จากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 2.28 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 4,175.48 ล้านบาท ยอดสุ ทธิ
ของเงิ นปั นผลดังกล่าวจํานวน 626.04 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ เห็นชอบให้เสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 2.27 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 3,291.5 ล้านบาท
สุ ทธิ จากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,595 ล้านบาท ยอดสุ ทธิ ของเงินปั น
ผลดังกล่าวจํานวน 1,696.5 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
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35

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน
เนื่ องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้ กาํ หนดให้ถือ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557

รายงานประจำ�ปี
2556
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง

ปี ที่มีผล
บังคับใช้
2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบรู ณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2557

สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า

2557
2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) – การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ า
หรือไม่
TFRIC4 กําหนดให้ประเมินข้อตกลงซึ่ งไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาเช่ าตามกฎหมายแต่มีการให้สิทธิ ในการใช้
สิ นทรัพย์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดและมีการให้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครั้งเดี ยวหรื อหลายครั้ง โดย
TFRIC 4 ให้แนวทางในการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ ซึ่ งหากเป็ น
สัญญาเช่าก็ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า หากข้อตกลงดังกล่าวเป็ นมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบ กรณี น้ ี TFRIC 4 กําหนดให้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิกบั
องค์ประกอบที่เป็ นข้อตกลงที่เป็ นสัญญาเช่าในการจัดประเภทและการบันทึกบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะถือปฏิบตั ิ TFRIC 4 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุ งย้อนหลังในงบการเงิน
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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ค�ำอธิบายรายการและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร
1. เหตุการณ์ส�ำคัญใน ปี 2556
1.1 การลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าและสัญญาทางการเงิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเซเปียน-เซน�้ำน้อย
เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย
จ�ำกัด (“PNPC”) ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) มีอายุสญ
ั ญา 27 ปีนบั ตัง้ แต่
วันทีเ่ ดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
ได้ในปี 2561

1.2 การขายหุน้ ของบริษทั สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2556 บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้ด�ำเนินการขายหุน้ จ�ำนวน 208,000 หุน้ สัดส่วน
ร้อยละ 26 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี่
จ�ำกัด ในราคาหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 20.80 ล้านบาท
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงจากร้อยละ 51
เป็นร้อยละ 25

เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 PNPC ได้ลงนามในสัญญา
ทางการเงิ น ซึ่ ง ก�ำหนดข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ในการกู ้ เ งิ น มู ล ค่ า
ประมาณ 714 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 22,134 ล้านบาท
กับสถาบันการเงินไทย 4 แห่ง ระยะเวลา 20 ปี โดยมีสดั ส่วน
โครงสร้างหนีส้ นิ ต่อทุนในอัตรา 70:30

2. รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ตามงบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556

ปี 2555

เพิ่ม (ลด)

%

รายได้
หัก ค่าเชื้อเพลิง

52,847.96
36,026.82

57,360.23
39,773.80

(4,512.27)
(3,746.98)

(7.87)
(9.42)

รายได้ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)

16,821.14
11,989.45

17,586.43
12,301.02

(765.29)
(311.57)

(4.35)
(2.53)

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

4,831.69
704.11

5,285.41
798.05

(453.72)
(93.94)

(8.58)
(11.77)

กำ�ไรสำ�หรับงวด
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

5,535.80
5.22

6,083.46
(210.31)

(547.66) (9.00)
215.53 (102.48)

กำ�ไรที่เป็นส่วนของเจ้าของของบริษัทก่อนรายการพิเศษ
5,541.02
รายการพิเศษ
  - กำ�ไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  - กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวและลูกหนี้ระยะยาว 645.83

5,873.15

(332.13)

1,069.44
783.68

(1,069.44) (100.00)
(137.85) (17.59)

กำ�ไรที่เป็นส่วนของเจ้าของของบริษัท
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

7,726.27
5.33

(1,539.42) (19.92)
(1.06) (19.92)

6,186.85
4.27

(5.66)

รายงานประจำ�ปี
2556
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ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามงบการเงิน
รวมส�ำหรับปี 2556 มีก�ำไรจ�ำนวน 6,186.85 ล้านบาท (คิดเป็น
ก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.27 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่ง
มีก�ำไรจ�ำนวน 7,726.27 ล้านบาท (คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ
5.33 บาท) ปรากฏว่าก�ำไรลดลงจ�ำนวน 1,539.42 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.92 โดยมีรายการส�ำคัญดังนี้

เนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (“RAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ
ออสเตรเลี ย ได้ ย กเลิ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า
Collinsville รวมทั้งเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งทั้ง 2 เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้รายได้
ค่าความพร้อมจ่ายของ RAC ลดลงรวมจ�ำนวน 984.25 ล้านบาท
ประกอบกับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
2.1		 รายได้ค่าความพร้อมจ่าย
ราชบุรี จ�ำกัด (“RG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลงอีกเป็นจ�ำนวน
รายได้ ค ่ า ความพร้ อ มจ่ า ยปี 2556 จ�ำนวน 171.40 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 มีการหยุดเดินเครื่อง
13,492.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (14,647.94 ล้านบาท) โรงไฟฟ้าเพื่อท�ำการบ�ำรุงรักษาตามแผนมากกว่าในปี 2555
เป็นจ�ำนวน 1,155.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 สาเหตุหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟ้าราชบุรี

ปี 2556

งานบ�ำรุงรักษาตามแผน

ปี 2555

พลังความร้อน เครื่องที่ 1
พลังความร้อน เครื่องที่ 2

MO  วันที่ 27 ต.ค. - 22 ธ.ค. 56
MO วันที่ 4 ส.ค. - 29 ก.ย. 56

-

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1

MI วันที่ 2 ม.ค. - 27 ม.ค. 56
CI วันที่ 13 ม.ค. - 27 ม.ค. 56

MO วันที่ 23 ก.ย. - 13 พ.ย. 55

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2

MO วันที่ 2 มิ.ย. - 23 ก.ค. 56
MI   วันที่ 28 มิ.ย. - 23 ก.ค. 56

CI วันที่ 2 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 55

พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3

MI วันที่ 3 ก.พ. - 28 ก.พ. 56
CI วันที่ 14 ก.พ. - 28 ก.พ. 56

CI วันที่ 1 ม.ค. - 10 ม.ค. 55

MO = Major Overhaul, MI = Minor Inspection, CI = Combustion Inspection

2.2		 ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง)
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) ปี 2556 จ�ำนวน
7,300.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (7,495.70 ล้านบาท)
เป็นจ�ำนวน 195.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 สาเหตุหลัก
เนื่ อ งจากการยกเลิ ก สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ของโรงไฟฟ้ า
Collinsville และการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.1 ท�ำให้ต้นทุนขายของ RAC ลดลงรวม
จ�ำนวน 506.87 ล้านบาท ขณะที่ค่าบ�ำรุงรักษาและค่าอะไหล่
โรงไฟฟ้ า ของ RG เพิ่ ม ขึ้ น จ�ำนวน 162.45 ล้ า นบาทและ
191.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ จากการบ�ำรุงรักษาตามแผนมากกว่า
ปี 2555 ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.1 เช่นกัน

2.3		 ก�ำไรจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 RAC ได้รับข้อเสนอเพื่อ
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville ท�ำให้
ได้รับค่าชดเชยจากการยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็นจ�ำนวนเงิน 99.57 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า
3,202.57 ล้ า นบาท) และบั น ทึ ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการยกเลิ ก สั ญ ญาทั้ ง สิ้ น จ�ำนวน 2,133.13 ล้ า นบาท
เป็ น ผลให้ มี ก�ำไรจากการยกเลิ ก สั ญ ญาดั ง กล่ า วเป็ น จ�ำนวน
1,069.44 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

2.4		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวและลูกหนี้
			 ระยะยาวอื่น
เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 RAC ได้ขายเงินลงทุน
สัดส่วนร้อยละ 14.03 ในโรงไฟฟ้า Loy Yang A และบันทึกก�ำไร
จากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจ�ำนวน 783.68 ล้านบาท โดยได้รับ
ผลประโยชน์แบ่งเป็นเงินสดจ�ำนวน 20 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
และสัญญาการช�ำระเงินเป็นงวด (Scheduled Payment
Option Agreement) ซึ่งในปี 2556 นี้  RAC ได้ขายสัญญาการ
ช�ำระเงินดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าต้นทุนจ�ำนวน 98.75 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลียพร้อมทัง้ สัญญาดอกเบีย้ รับ (Scheduled Payment
Deed Interest) ให้กับผู้รับโอนในประเทศออสเตรเลียรวม
4 ราย ในเดือนมิถุนายน 2556 ที่ราคาขาย 120.96 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย (เทียบเท่า 3,518.06 ล้านบาท) และรับรู้ก�ำไร
จากการดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 22.21 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(เทียบเท่า 645.83 ล้านบาท)
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ท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายของ RAC ลดลงรวมจ�ำนวน 639.41 ล้านบาท
นอกจากนั้นการจ่ายช�ำระคืนเงินต้นทุกไตรมาสของ RG ท�ำให้
ดอกเบี้ยจ่ายของ RG ลดลงจ�ำนวน 125.46 ล้านบาท
2.8. ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการ
			 ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วมปี 2556 จ�ำนวน 958.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2555 (750.60 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 207.87 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.69 โดยมีสาเหตุหลักจากการเริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

(1) บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ครบทัง้ 8 โครงการ รวมก�ำลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ สิน้ 34.25 เมกะวัตต์
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานปี 2556
2.5		 รายได้อื่น
ในสัดส่วนร้อยละ 49 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 84.14 ล้านบาท
รายได้อนื่ ปี 2556 จ�ำนวน 407.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
(2) บริษทั เฟิรส์ โคราช วินด์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม
ปี 2555 (226.85 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 180.72 ล้านบาท คิดเป็น เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมก�ำลังการผลิตติด
ร้อยละ 79.66 สาเหตุหลักเนื่องจาก RAC และ RG รับรู้เงิน ตัง้ รวม 103.5 เมกะวัตต์ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ท�ำให้ผล
ชดเชยค่าอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเสียหายจากบริษัทประกันภัยจ�ำนวน การด�ำเนินงานปี 2556 ตามสัดส่วนร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
67.83 ล้านบาท และ 11.58 ล้านบาท ตามล�ำดับ ประกอบกับ 128.65 ล้านบาท
RAC บันทึกรายได้จากเงินสนับสนุนการลดมลพิษในอากาศจาก
(3) บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เริ่ม
รัฐบาลออสเตรเลียและเงินชดเชยค่าถ่านหินภายหลังจากการ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมก�ำลังการผลิตติดตั้ง
ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville เพิ่มขึ้น รวม 103.5 เมกะวั ต ต์ เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ท�ำให้
จากปีก่อนรวมจ�ำนวน 54.04 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงานปี 2556 ตามสัดส่วนร้อยละ 20 เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
101.47 ล้านบาท
2.6		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารปี 2556 จ�ำนวน 1,761.90 ล้านบาท
2.9		 ภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (1,518.07 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 243.83
ภาษีเงินได้ปี 2556 จ�ำนวน 1,293.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.06 สาเหตุหลักเนื่องจากการตัด จากปี 2555 (887.24 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 406.49 ล้านบาท
จ�ำหน่ายเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ  - คิดเป็นร้อยละ 45.82 สาเหตุหลักเนือ่ งจากในปี 2555 RAC บันทึก
น�้ำงึม 3 จ�ำนวน 315 ล้านบาท จากการที่รัฐบาล สปป.ลาว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวน 647.40 ล้านบาท
ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาพัฒนาโครงการ รวมทัง้ การตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน ขณะที่ภาษีเงินได้ของ RG ลดลงเป็นจ�ำนวน 257.42 ล้านบาท
ในโครงการเกาะกงอีกเป็นจ�ำนวน 29.14 ล้านบาท
เป็นผลมาจากก�ำไรก่อนภาษีลดลงและการปรับลดอัตราภาษีเงิน
ได้นติ บิ คุ คลในปี 2556 จากอัตราร้อยละ 23 เป็นอัตราร้อยละ 20
2.7		 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินปี 2556 จ�ำนวน 1,633.39 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2555 (2,400.02 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 766.63 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 31.94 สาเหตุหลักมาจากการที่ RAC จ่าย
ช�ำระคืนเงินต้นก่อนก�ำหนดและปรับโครงสร้างเงินกู้ รวมทั้งการ
อ่อนค่าลงของเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายงานประจำ�ปี
2556
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3. รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
3.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ (96,810.76 ล้ า นบาท) เป็ น จ�ำนวน 7,907.51 ล้ า นบาท
จ�ำนวน 88,903.25 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55

เพิ่ม (ลด)

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

20,899.69
68,003.56

21,034.58
75,776.18

(134.89)
(7,772.62)

(0.64)
(10.26)

รวมสินทรัพย์

88,903.25

96,810.76

(7,907.51)

(8.17)

3.1.1 ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ลดลงจ�ำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บันทึกรายการลูกหนีค้ า่ ขายไฟ 2 งวด
4,382.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดค่าเสื่อมราคา คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2556 ขณะที่ ณ วันที่ 31
ในระหว่างงวดจ�ำนวน 3,416.41 ล้านบาท นอกจากนี้ผลจาก ธันวาคม 2555 บันทึกลูกหนี้ค่าขายไฟของเดือนธันวาคม 2555
สกุลเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลงท�ำให้มูลค่าที่ดิน อาคาร และ เพียงงวดเดียวเท่านั้น
อุปกรณ์ของ RAC ลดลงอีกจ�ำนวน 1,295.24 ล้านบาท
3.1.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
3.1.2 ลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน ลดลงจ�ำนวน ลงทุนชั่วคราว ลดลงจ�ำนวน 4,527.76 ล้านบาท
3,349.09 ล้านบาท เนื่องจาก RAC ขายสัญญาการช�ำระเงินเป็น
งวด (Scheduled Payment Option Agreement) เมื่อเดือน
3.2		 การวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
มิถุนายน 2556 ตามที่ได้ชี้แจ้งไว้ในข้อ 2.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 88,903.25 ล้านบาท ลดลงจาก
3.1.3 ลู ก หนี้ ก ารค้ า กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เพิ่ ม ขึ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (96,810.76 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน
จ�ำนวน 4,513.87 ล้านบาท สาเหตุหลักเนือ่ งจากลูกหนีค้ า่ ขายไฟ 7,907.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ของ RG เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4,506.29 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 56 ณ 31 ธ.ค. 55

เพิ่ม (ลด)

%

หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

33,364.39
55,538.86

43,079.11
53,731.65

(9,714.72)
1,807.21

(22.55)
3.36

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

88,903.25

96,810.76

(7,907.51)

(8.17)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

3.2.1 หนี้ สิ น ลดลงจ�ำนวน 9,714.72 ล้ า นบาท
โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
(1) RG จ่ า ยช�ำระคื น เงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น
สถาบั น การเงิ น และหุ ้ น กู ้ ใ นระหว่ า งงวดรวมทั้ ง สิ้ น จ�ำนวน
3,589.90 ล้านบาท
(2) การจ่ า ยช�ำระคื น เงิ น ต้ น ก่ อ นก�ำหนด
และการปรับโครงสร้างเงินกู้ของ RAC และบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (“RHIS”) ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ท�ำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ลดลง จ�ำนวน 4,953.97 ล้านบาท
(3) ผลจากสกุลเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลง ท�ำให้
มูลค่าของหุ้นกู้จ�ำนวน 15,000 ล้านเยน ของ RHIS ลดลงจ�ำนวน
628.14 ล้านบาท
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3.2.2 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,807.21 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก
(1) ก�ำไรส�ำหรับปี 2556 จ�ำนวน 6,186.85 ล้านบาท
(2) บริ ษั ท ฯ ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นในระหว่างปีรวมจ�ำนวน 2.27 บาทต่อหุ้น ท�ำให้ก�ำไร
สะสมลดลงจ�ำนวน 3,291.50 ล้านบาท
(3) องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ลดลงจ�ำนวน 1,160.36 ล้านบาท สาเหตุหลักเนือ่ งจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�ำนวน
1,436.52 ล้านบาท ขณะที่มีก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจ�ำนวน 176.72 ล้านบาท

4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2556

ปี 2555

เพิ่ม (ลด)

4,468.62
8,277.63
(13,185.41)

9,601.15
(2,788.39)
(9,226.52)

(5,132.53)
11,066.02
(3,958.89)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

(439.16)

(2,413.76)

1,974.60

(383.64)
8,260.58

(24.29)
10,698.63

(359.35)
(2,438.05)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

7,437.78

8,260.58

(822.80)

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดคงเหลื อ ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�ำนวน
7,437.78 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(8,260.58 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 822.80 ล้านบาท สรุปสาเหตุ
ได้ดังนี้
4.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานลดลงท�ำให้
เงินสดลดลงจ�ำนวน 5,132.53 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากผลการ

ด�ำเนินงานของปี 2556 ท�ำให้เงินสดลดลงจากงวดเดียวกันของ
ปีกอ่ นจ�ำนวน 380.14 ล้านบาท ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงของ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ในด�ำเนินงานระหว่างงวดท�ำให้กระแสเงินสด
ลดลงจ�ำนวน 4,752.39 ล้านบาท เนื่องจากยอดลูกหนี้ค่าขายไฟ
ของ RG เพิ่มขึ้น 1 เดือนจากปีก่อน ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 3.1.3
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4.2 เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากกิ จ กรรมลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ท�ำให้
เงินสดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,066.02 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้
(1) ในระหว่ า งปี 2556 เงิ น สดรั บ จากเงิ น ลงทุ น
ชัว่ คราวสุทธิเพิม่ ขึน้ จากปี 2555 เป็นจ�ำนวน 6,561.29 ล้านบาท
(2) ในระหว่ า งปี 2556 RAC ได้ รั บ เงิ น จากการ
ขายสัญญาการช�ำระเงินเป็นงวด ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 2.4
เป็นจ�ำนวน 3,518.06 ล้านบาท

4.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น ท�ำให้
เงินสดลดลงจ�ำนวน 3,958.90 ล้านบาท สาเหตุหลัก ดังนี้
(1) ในระหว่ า งปี 2556 RAC ช�ำระคื น เงิ น กู ้
สถาบันการเงินก่อนก�ำหนด ประกอบกับ RAC และ RHIS
มีการปรับโครงสร้างเงินกูท้ �ำให้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินลดลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนสุทธิจ�ำนวน 4,953.97 ล้านบาท
(2) ในระหว่างปี 2556 RG RHIS และ RAC จ่ายต้นทุน
ทางการเงินน้อยกว่าปี 2555 เป็นจ�ำนวน 544.45 ล้านบาท

5. อัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำคัญ
อัตราส่วน		
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
EBITDA
EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย (DSCR)
9) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
10) ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

ปี 2556

ปี 2555

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(ล้านบาท)
(%)
(เท่า)

0.91
11.56
11.49
6.66
12,879
13.87
0.60

1.38
13.40
15.32
8.18
15,118
15.57
0.80

(เท่า)
(บาท)
(บาท)

1.16
37.72
4.27

1.73
36.53
5.33

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

243

รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
(สัญญาลงนาม
วันที่ 2 ธ.ค. 54)

86.18

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มีบุคลากร
ท�ำงานในด้านนี้ประกอบกับบริษัทฯ
มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญและ
ค ว า ม พ ร ้ อ ม ดั ง ก ล ่ า ว โ ด ย คิ ด
ค่าบริการเป็นรายเดือนบวกค่าใช้จา่ ย
อื่ น ๆ ตามที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในอั ต รา
ค่าบริการที่เทียบเคียงกับราคาตลาด

1.1.2 ให้บริการงานบริหารและจัดการส�ำหรับ
		
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 16.31 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 1.38 ล้านบาท

บจ.ราชบุรีพลังงาน
(สัญญาลงนาม
วันที่ 28 พ.ย. 54)

16.31

บจ.ราชบุ รี พ ลั ง งานไม่ มี บุ ค ลากร
ท� ำ ง า น ใ น ด ้ า น นี้ ป ร ะ ก อ บ กั บ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความช�ำนาญ
และความพร้อมในงานดังกล่าว โดย
คิ ด ค่ า บริ ก ารเป็ น รายเดื อ น บวก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริงใน
อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ
ราคาตลาด

1.1.3 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ
		
คณะกรรมการบริ ษั ท งานบั ญ ชี แ ละ
		
งบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และ
		
งานด้านภาษี
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 0.12 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.13 ล้านบาท

บจ.ราชบุรีแก๊ส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 28 ม.ค. 56)

0.12

บจ.ราชบุ รี แ ก๊ ส มี ค วามต้ อ งการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.4 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน กฎหมาย
		
ภาษี งานเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
		
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหาร
		
การเงินและงานทรัพยากรบุคคล
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 4.02 ล้านบาท

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ธ.ค. 52)

4.02

บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดย
คิ ด ค่ า บริ ก ารที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ
ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน
1.1ข้อตกลงการให้บริการและจัดการ
1.1.1 ให้บริการงานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย
		
งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท
		
งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและงานด้าน
		
บริหารการเงิน
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 86.18 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 2.99 ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ล้านบาท)
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มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ.อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 ม.ค. 55)

4.10

บจ.อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล
คอร์ ป อเรชั่ น มี ค วามต้ อ งการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บ ริ ษั ท ฯ มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม
สามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิด
ค ่ า บ ริ ก า ร ที่ เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด ้ กั บ
ราคาตลาด

บจ.ราชบุรี
อัลลายแอนซ์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 28 ม.ค. 56)

0.12

บจ.ราชบุ รี อั ล ลายแอนซ์ มี ค วาม
ต้องการให้บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้
ประกอบกับ บริษัทฯ มีบุคลากรที่
มี ค วามสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

23.78

บจ. อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
(สิ ง คโปร์ ) คอร์ ป อเรชั่ น มี ค วาม
ต้องการให้บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้
ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ มี บุ ค ลากร
ที่มีความสามารถในการจัดหาเงินกู้
และค�ำ้ ประกันเงินกู้ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

7.44

บจ.ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่
มี ค วามต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ด�ำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่
ให้บริการ งานด้านเทคนิค ด้านการเงิน
และด้ า นบั ญ ชี โดยคิ ด ค่ า บริ ก าร
เป็นรายเดือน บวกค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในอั ต ราค่ า บริ ก ารที่
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.5 ให้ บ ริ ก ารงานด้ า นกฎหมาย งาน
		
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท
		
งานบริการด้านบัญชีและงบประมาณและ
		
งานบริการด้านการเงิน งานด้านภาษี
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 4.10 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.64 ล้านบาท
1.1.6 ให้บริการงานด้านกฎหมาย เลขานุการ
		
คณะกรรมการบริ ษั ท งานบั ญ ชี แ ละ
		
งบประมาณ งานบริการด้านการเงิน และ
		
งานด้านภาษี
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 0.12 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.13 ล้านบาท

1.1.7 ให้บริการงานด้านการจัดหาเงินกู้
บจ.อาร์เอช อินเตอร์
		
และค�้ำประกันเงินกู้
เนชั่นแนล
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
(สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น
			 จ�ำนวน 23.78 ล้านบาท
(สัญญาลงนาม
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีรายการระหว่างกัน
วันที่ 30 พ.ย. 54)
			 ดังนี้
			 - ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ
			 จ�ำนวน 20.73 ล้านบาท
			 - รายได้รับล่วงหน้า
			 จ�ำนวน 2.92 ล้านบาท
บจ.ซัสเทนเอเบิล
1.1.8 ให้บริการงานด้านเทคนิค ด้านการเงิน
เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น
		
ด้านบัญชี และด้านกฎหมาย
(สัญญาลงนาม
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 7.44 ล้านบาท
วันที่ 1 มี.ค. 55)
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 1.12 ล้านบาท

(ล้านบาท)
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มูลค่า
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1.1.9 ให้บริการพืน้ ทีส่ ำ� นักงานและบริการอืน่ ๆ
บจ.ซัสเทนเอเบิล
		
ในพื้นที่
เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
(สัญญาลงนาม
			 จ�ำนวน 0.71 ล้านบาท
วันที่ 5 มี.ค. 56)
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายได้คา้ งรับ-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.03 ล้านบาท

0.71

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ขนาด
110 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่ บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
โดยมีอายุสัญญา 32 เดือน 15 วัน
(ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 56-31 ธ.ค. 58)

1.1.10 จัดส่งผู้บริหารเพื่อให้บริการงานในการ
		
ให้ค�ำแนะน�ำ เป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแล
		
ด้านพัฒนาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์
		
ด้านวิศวกรรม และด้านการเงิน
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 13.57 ล้านบาท

บจ.ราชออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ต.ค. 55)

13.57

บจ.ราช-ออสเตรเลีย มีความต้องการ
ให้บริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ซึง่ บริษทั ฯ มีบคุ ลากร
ที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ
โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ส่วนอื่นที่เกิดขึ้นตามจริง

1.1.11 ให้บริการโดยจัดส่งผูป้ ฏิบตั งิ านจากบริษทั ฯ
		
3 คนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
		
ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น และ
		
ผู ้ จั ด การส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารและบริ ห าร
		
สัญญาที่ บจ. ไตร เอนเนอจี้
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 29.62 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 2.72 ล้านบาท

บจ.ไตร เอนเนอจี้
(สัญญาลงนาม
วันที่ 14 พ.ย. 46)

29.62

บจ.ไตร เอนเนอจี้ มีความต้องการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานทีใ่ ห้บริการ โดยคิดค่าบริการที่
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.12 ให้บริการโดยจัดส่งผูป้ ฏิบตั งิ านจากบริษทั ฯ
		
ไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารด้านการเงิน
		
ที่ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 4.80 ล้านบาท

บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 มี.ค. 50)

4.80

บจ.ราชบุรเี พาเวอร์ มีความต้องการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ล้านบาท)
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บจ.ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 27 ก.พ. 47)

75.42

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นมวลชน
สัมพันธ์ และให้คำ� แนะน�ำด้านเทคนิค
ในการก่อสร้าง เดินเครื่องและบ�ำรุง
รักษาโรงไฟฟ้า โดยได้รับค่าบริการ
นับแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของ
โรงไฟฟ้ า ราชบุ รี เ พาเวอร์ ชุ ด แรก
(วันที่ 1 มี.ค.51) อายุสัญญา 25 ปี
3 เดือน

1.1.14 ให้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห ารจั ด การโดย
		
มอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ
		
2 คนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
		
และผู ้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห ารและการเงิ น
		
ที่ บจ. ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 9.93 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.89 ล้านบาท

บจ.ชูบุราชบุรี
อีเลคทริคเซอร์วิส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ม.ค. 49)

9.93

บจ.ชูบุฯ มีความต้องการให้บริษัทฯ
เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบกับบริษทั ฯ
มีบุคลากรที่มีความ สามารถในงาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารที่
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.15 ให้ บ ริ ก ารโดยจั ด ส่ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจาก
		
บริษัทฯ ไปปฏิบัติงานในส่วนการเงินที่
		
บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 2.31 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.21 ล้านบาท

บจ.เซาท์อีสท์
เอเชีย
เอนเนอร์จี
(สัญญาลงนาม
วันที่ 10 เม.ย. 49)

2.31

บจ.เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
มี ค วามต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ด�ำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยคิ ด ค่ า บริ ก าร
ที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

1.1.16 ให้บริการงานด้านเทคนิค ด้านการเงิน
		
ด้านบัญชี และด้านกฎหมาย
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 16.32 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 4.30 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้า หงสา
(สัญญาลงนาม
วันที่ 20 ม.ค.54)

16.32

บจ. ไฟฟ้า หงสา มีความต้องการให้
บ ริ ษั ท ฯ เ ป ็ น ผู ้ ด� ำ เ นิ น ก า ร ใ ห ้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานทีใ่ ห้บริการ โดย
คิ ด ค่ า บริ ก ารที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ
ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.13 สัญญา Management Agreement กับ
		
บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 75.42 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีรายได้รับล่วงหน้า
			 จ�ำนวน 13.08 ล้านบาท

(ล้านบาท)
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(ล้านบาท)

1.1.17 สัญญา Service Agreement กับ
		
บจ. ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 25.00 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 พ.ค. 55)

25.00

บจ.ไฟฟ้ า น�้ ำ งึ ม 2 ได้ ท� ำ สั ญ ญา
Service Agreement กับบริษัทฯ
โดยได้รับค่าบริการเป็นรายไตรมาส

1.1.18 ให้ บ ริ ก ารงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
		
โดยมอบหมายให้ผปู้ ฏิบตั งิ านจากบริษทั ฯ
		
3 คนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
		
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการที่
		
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
		
			 จ�ำนวน 9.11 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 1.76 ล้านบาท

บจ.ผลิตไฟฟ้า
นวนคร
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ก.ค. 55)

9.11

บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถในงานที่ให้บริการ โดย
คิ ด ค่ า บริ ก ารที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ
ราคาตลาด

1.1.19 ให้บริการพืน้ ทีส่ ำ� นักงานและบริการอืน่ ๆ
		
ในพื้นที่
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 1.40 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มี ร ายได้ ค ้ า งรั บ 			 ค่าบริการค้างรับจ�ำนวน 0.04 ล้านบาท

บจ.ผลิตไฟฟ้า
นวนคร
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 พ.ย. 55)

1.40

บริ ษั ท ฯได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ขนาด
125 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58)

1.1.20 ให้บริการงานด้านการบริหารจัดการโดย
		
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทฯ
		
ไปด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
		
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยบริ ห ารและการเงิ น
		
ผู้จัดการส่วนและพนักงาน
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 7.02 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 1.76 ล้านบาท

บจ.ราชบุรีเวอลด์
โคเจนเนอเรชั่น

7.02

บจ.ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น
มี ค วามต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ด�ำเนินการให้ ประกอบกับบริษัทฯ
มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานที่
ให้บริการ โดยคิดค่าบริการทีเ่ ทียบเคียง
ได้กบั ราคาตลาด รวมถึงค่าบริการอืน่ ๆ
ตามที่เกิดขึ้นจริง
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บจ.โซลาร์ต้า
(สัญญาลงนาม
วันที่ 2 ก.ค. 56)

7.36

บจ.โซลาร์ตา้ มีความต้องการให้บริษทั ฯ
เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้ ประกอบกั บ
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในงานที่ให้บริการ โดยคิดค่าบริการ
และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด

1.1.22 ให้บริการพืน้ ทีส่ ำ� นักงานและบริการอืน่ ๆ
		
ในพื้นที่
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 0.78 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มี ร ายได้ ค ้ า งรั บ 			 ค่าบริการค้างรับจ�ำนวน 0.02 ล้านบาท

บจ.โซลาร์ต้า
(สัญญาลงนาม
วันที่ 3 ธ.ค. 55)

0.78

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ขนาด
72 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
โดยมีอายุสัญญา 36 เดือน (ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 58)

1.1.23 ให้บริการพืน้ ทีส่ ำ� นักงานและบริการอืน่ ๆ
		
ในพื้นที่
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 0.19 ล้านบาท

บจ.สุโขทัย
เอ็นเนอร์ยี่
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ก.พ. 56)

0.19

บริ ษั ท ฯได้ ใ ห้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ขนาด
65 ตารางเมตร รวมถึงบริการด้านอืน่ ๆ
ในพื้นที่ ได้แก่บริการระบบเครือข่าย
และคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรศั พ ท์
(สัญญาสิ้นสุดในเดือน พ.ค. 56)

1.1.24 ให้ บ ริ ก ารงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
		
โดยมอบหมายให้ผปู้ ฏิบตั งิ านจากบริษทั ฯ
		
ไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ
		
ผู้จัดการ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ผู้จัดการ
		
และพนักงาน
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 37.46 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีรายการระหว่างกัน
			 ดังนี้
			 - ลูกหนี้อื่น-ค่าบริการค้างรับ
			 จ�ำนวน 34.88 ล้านบาท
			 - รายได้ค้างรับ-ค่าบริการค้างรับ
			 จ�ำนวน 5.28 ล้านบาท

บจ. ไฟฟ้า เซเปียนเซน�้ำน้อย
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 เม.ย.55)

37.46

บจ. ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย มีความ
ต้องการให้บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้
ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ มี บุ ค ลากร
ที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.21 จัดส่งผูบ้ ริหารเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
		
ผู ้ จั ด การและรองกรรมการผู ้ จั ด การ
		
แก่ บจ. โซลาร์ต้า
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 7.36 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 1.31 ล้านบาท

(ล้านบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บจ.เฟิร์ส โคราช วินด์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 23 ม.ค.56)

0.90

บจ.เฟิรส์ โคราช วินด์ มีความต้องการ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การให้
ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ มี บุ ค ลากร
ที่มีความสามารถในงานที่ให้บริการ
โดยคิดค่าบริการที่เทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาด

บจ.เค.อาร์. ทู
(สัญญาลงนาม
วันที่ 23 ม.ค.56)

0.90

บจ.เค.อาร์. ทู มีความต้องการให้
บริษทั ฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการให้ ประกอบ
กั บ บริ ษั ท ฯ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วาม
สามารถในงานที่ให้บริการ โดยคิด
ค่าบริการทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด

124.83

เพื่ อ จ่ า ยให้ บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี
ใช้ ส�ำ หรั บ หมุ น เวี ย นภายในกิ จ การ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50
ต่อปี ซึง่ เป็นอัตราทีเ่ หมาะสม

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.1.25 ให้บริการงานบริหารส�ำหรับโรงไฟฟ้า
		
พลังงานลมห้วยบง 3
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 0.90 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท
1.1.26 ให้บริการงานบริหารส�ำหรับโรงไฟฟ้า
		
พลังงานลมห้วยบง 2
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
			 จ�ำนวน 0.90 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น-ค่าบริการ
			 ค้างรับจ�ำนวน 0.16 ล้านบาท

(ล้านบาท)

1.2 เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ย่อย/กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
1.2.1 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. ผลิตไฟฟ้า บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
		
ราชบุรี ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยมี (มติคณะกรรมการบริษทั ฯ
		
ยอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 ดังนี้
ครั้งที่ 11/2548
ครั้งที่ 6/2549
				
ล้านบาท
ครั้งที่ 1/2555
		
31 ธ.ค. 55 เงินกู้ยกมา
2,400
ครั้งที่ 3 และ
			
กู้เพิ่มระหว่างปี 8,960
11/2556)
			
ช�ำระคืนระหว่างปี (8,000)
		
31 ธ.ค. 56 เงินกู้คงเหลือ 3,360
		
		
		
		

ปี 2556 มีดอกเบี้ยรับ
จ�ำนวน 124.83 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น-ดอกเบี้ย
ค้างรับ จ�ำนวน 17.47 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี
2556
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มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 17 ธ.ค. 53
และ
วันที่ 16 ก.พ. 55)

30.36

เพือ่ ใช้ลงทุนซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัท EDL Generation Public
Company (EDL Gen) ในตลาด
หลักทรัพย์ สปป.ลาว โดยคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 2.50 และ 3.65 ต่อปี

1.2.3 บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื แก่ บจ.เซาท์อสี ท์ เอเชีย
		
เอนเนอร์จี จ�ำกัด สาขาเวียงจันทน์ในรูป
		
ของ Shareholders’ Loan Agreement
		
จ� ำ นวน 62.50 ล้ า นบาท โดยเมื่ อ
		
วั น ที่ 1 มี . ค.56 ได้ ช� ำ ระคื น เงิ น ต้ น
		
ทั้งจ�ำนวนแล้ว
		 ปี 2556 มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน
			 0.83 ล้านบาท

บจ.เซาท์อีสท์
เอเชีย เอนเนอร์จี
(สัญญาลงนาม
วันที่ 4 ก.ย. 50)

0.83

เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้โครงการน�ำ้ บาก I-II โดย
ขอกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ตามอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย MLR ของ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารนครหลวงไทย บวกร้อยละ 1
ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม

1.2.4 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. ไฟฟ้า
		
เซเปียน-เซน�้ำน้อย ในรูปของ
		
สัญญาเงินกู้ Shareholders’ Loan
		
Agreement โดยมียอดเงินกู้และ
		
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�ำนวน 10.33 ล้าน
		
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งได้โอนเป็นเงินลงทุน
		
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้ว
		
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 56
		 ปี 2556 มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน
			 9.54 ล้านบาท

บจ.ไฟฟ้า เซเปียนเซน�้ำน้อย
(สัญญาลงนาม
วันที่ 15 พ.ค. 55)

9.54

เพือ่ ใช้เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและ
ด�ำเนินโครงการให้เป็นไปได้ด้วยดี
โดยกู้เงินจากผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื แก่ บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ
		
ในรูปของสัญญาเงินกู้ (Loan Agreement)
		
โดยมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
		
จ�ำนวน 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
		 ปี 2556 มีดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน
			 30.36 ล้านบาท

(ล้านบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.3 จ้างงานบริการจากบริษทั ย่อย 		
1.3.1 บริษัทฯ จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
		
เพื่ อ จั ด หาบุ ค ลากร และบริ ก ารงาน
		
ด้านอื่นๆ ภายใต้สัญญาบริการก่อสร้าง
		
(Construction Service Contact : CSC)
		
ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
		
เซเปียน-เซน�้ำน้อย
		 ปี 2556 มีค่าใช้จ่ายงาน CSC
		
จ�ำนวน 0.11 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีเจ้าหนี้อื่น-ค่าบริการ
		
งาน CSC Project
		
จ�ำนวน 0.11 ล้านบาท

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ธ.ค. 56)
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ความสมเหตุสมผล

0.11

บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ มีความสามารถ
ในการจัดหาบุคลากรเพื่อร่วมปฏิบัติ
งานในโครงการฯ ภายใต้ สั ญ ญา
บริ ก ารก่ อ สร้ า ง (Construction
Service Contact) ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
ธันวาคม 2556 - เดือนมีนาคม 2562

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

(ล้านบาท)

2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
รายการระหว่างกัน
2.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า – โรงไฟฟ้าราชบุรี
2.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า - โรงไฟฟ้าราชบุรี
		
บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ได้ท�ำสัญญา
		
ซือ้ ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. อายุสญ
ั ญา 25 ปี
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าขายไฟฟ้า
		
จ�ำนวน 47,945.49 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายการระหว่างกัน
		
ดังนี้
		
- ลูกหนี้การค้า
		
จ�ำนวน 8,300.68 ล้านบาท
		
- รายได้ค้างรับ
		
จ�ำนวน 13.72 ล้านบาท
2.1.2
		
		
		
		
		

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ.
เป็นผู้จัดหาน�้ำมันเตา		
ปี 2556 มีค่าเชื้อเพลิง-น�้ำมันเตา
จ�ำนวน 989.11 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีเจ้าหนี้การค้า
จ�ำนวน 32.32 ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 9 ต.ค. 43)

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 9 ต.ค.43)

(ล้านบาท)

47,945.49 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จะต้องส่งไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตาม
เงื่ อ นไขในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า
(Power Purchase Agreement)
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

989.11

กฟผ. เป็ น ผู ้ จั ด หาน�้ ำ มั น เตา ตาม
สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า โดยคิ ด ค่ า
น�้ำมันเตาตามราคาตลาดทั่วไป

รายงานประจำ�ปี
2556
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กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 24 ก.ค. 44)

190.28

เนื่ อ งจาก บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี
มีความจ�ำเป็นต้องซือ้ ไฟฟ้าจาก กฟผ.
เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า
และระบบจั ด ส่ ง น�้ ำ โดยมี อั ต รา
ค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับผู้ขอซื้อไฟฟ้า
จาก กฟผ. รายอื่น

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 7 ม.ค. 52)

1,242.83 เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยคิดค่าบริการ
และมีปรับเพิม่ ค่าบริการตามอัตราค่า
ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทยรายปี
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.2 สัญญาซื้อไฟฟ้าส�ำรอง
และไฟฟ้าระบบจัดส่งน�้ำ 
		 ปี 2556 มีค่าใช้จ่าย
		
จ�ำนวน 190.28 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายการระหว่างกัน
		
ดังนี้
		
- เจ้าหนี้-เดือน พ.ย. 56
		
จ�ำนวน 11.45 ล้านบาท
		
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-เดือน ธ.ค 56
		
จ�ำนวน 22.48 ล้านบาท
2.3 สัญญาปฏิบัติการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า
บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เดินเครื่อง
และบ� ำ รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า ราชบุ รี รวมถึ ง
การบ�ำรุงรักษาทัว่ ไปและการซ่อมบ�ำรุงรักษาหลัก
		 ปี 2556 มีค่าใช้จ่าย
		
จ�ำนวน 1,242.83 ล้านบาท 		
		
ประกอบด้วย
		
- ค่าบริการรายเดือน
		
จ�ำนวน 1,034.61 ล้านบาท
		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		
จ�ำนวน 208.22 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายการระหว่างกัน
		
ดังนี้
		
- เจ้าหนี้
		
จ�ำนวน 79.05 ล้านบาท
		
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		
จ�ำนวน 6.90 ล้านบาท

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
2.4 สัญญาให้บริการจัดการ
2.4.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้ บจ.ราชบุรเี พาเวอร์ (สัญญาลงนาม
วันที่ 7 มิ.ย. 47)
		
เช่าที่ดินจ�ำนวน 143 ไร่
		 ปี 2556 มีรายได้
		
จ�ำนวน 11.56 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค.56 มีรายได้รับล่วงหน้า
		
จ�ำนวน 1.45 ล้านบาท

(ล้านบาท)

11.56

เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมในการ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย บจ.ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี โดยคิดค่าเช่า และปรับเพิ่ม
ตามอั ต ราค่ า ดั ช นี ร าคาผู ้ บ ริ โ ภค
ประเทศไทยทุก 5 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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2.4.2
		
		
		
		
		
		

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ให้บจ. ราชบุรเี พาเวอร์
เช่าทีด่ นิ จ�ำนวน 2 ไร่ เพือ่ ก่อสร้างสถานี
รับก๊าซธรรมชาติ
ปี 2556 มีรายได้
จ�ำนวน 0.16 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค.56 มีรายได้รับล่วงหน้า
จ�ำนวน 0.02 ล้านบาท

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 21 ต.ค. 48)

0.16

เนื่องจากพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมในการ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดย บจ.ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี คิดอัตราค่าเช่า และปรับ
เพิ่มตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภค
ประเทศไทยทุก 5 ปีซึ่งเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ

2.4.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี ให้ บ ริ ก ารแก่
บจ.ราชบุรีเพาเวอร์ เพื่อใช้สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของโรงไฟฟ้า
ปี 2556 มีรายได้
จ�ำนวน 33.76 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- ค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 3.20 ล้านบาท
- ค่าเช่าถังน�้ำมันดีเซล
จ�ำนวน 2.12 ล้านบาท
- ค่าบริการสาธารณูปโภค
จ�ำนวน 28.44 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้อื่น
จ�ำนวน 10.27 ล้านบาท

บจ.ราชบุรี
เพาเวอร์
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 พ.ย. 48)

33.76

เนื่ อ งจากบจ.ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี มี
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เ หมาะสมในการ
ด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนี้
- ค่าบริการสิง่ แวดล้อม
- ค่าเช่าถังน�้ำมันดีเซล ปรับเพิ่ม
ตามอัตราค่าดัชนีราคาผู้บริโภค
ประเทศไทยทุก 5 ปี ซึง่ เป็นไป
ต า ม ธุ ร กิ จ ป ก ติ ค ่ า บ ริ ก า ร
		 สาธารณู ป โภคเรี ย กเก็ บ ตาม
		 อั ต ราที่ ต กลงตามสั ญ ญาซึ่ ง
		 เป็นไปตามธุรกิจปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 14 ก.พ. 55
และ 4 ก.พ. 56)

4.30

เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนีป้ ระกอบกับ
กฟผ. มีบุค ลากรที่มีความช�ำนาญ
เป็ น พิ เ ศษ โดยคิ ด อั ต ราค่ า บริ ก าร
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.5 สัญญาจ้าง กฟผ.
2.5.1 บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อ
		 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		 โรงไฟฟ้าราชบุรีปี 2555-2556
		 ปี 2556 มีค่าใช้จ่าย
			 จ�ำนวน 4.30 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีค่าใช้จ่าย
			 จ่ายล่วงหน้า
			 จ�ำนวน 1.10 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี
2556
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รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

(ล้านบาท)

2.5.2
		
		
		
		
		
		

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เพื่อ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระบบรับส่งน�้ำมันเตา ปี 2555-2556
ปี 2556 มีค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน 0.92 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีคา่ ใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
จ�ำนวน 0.23 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 14 ก.พ. 55
และ 4 ก.พ. 56)

0.92

เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนีป้ ระกอบกับ
กฟผ. มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญ
เป็ น พิ เ ศษ โดยคิ ด อั ต ราค่ า บริ ก าร
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.5.3
		
		
		
		
		
		

บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ.เพื่อ
ให้บริการดูแลระบบตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำทิ้งโรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2555-2556
ปี 2556 มีค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน 0.17 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีคา่ ใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
จ�ำนวน 0.06 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 14 ก.พ. 55
และ 4 ก.พ. 56)

0.17

เนื่องจาก บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนีป้ ระกอบกับ
กฟผ. มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญ
เป็ น พิ เ ศษ โดยคิ ด อั ต ราค่ า บริ ก าร
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

2.5.4
		
		
		
		
		
		

บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ้าง กฟผ. เป็น
ผู ้ ป ระสานการจั ด หาเชื้ อ เพลิ ง และ
การจัดส่งเชื้อเพลิง (น�้ำมันเตา)
ปี 2556 มีค่าใช้จ่าย
จ�ำนวน 3.03 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีคา่ ใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
จ�ำนวน 1.30 ล้านบาท

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 1 ก.ค. 55)

3.03

เนื่องจาก กฟผ. เป็นลูกค้ารายใหญ่
ของปตท. ท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองราคา
และปริ ม าณ รวมทั้ ง ความรวดเร็ ว
ในการขนส่งได้เป็นอย่างดี และคิดค่า
บริการซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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3. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
รายการระหว่างกัน
3.1ให้ เ งิ น กู ้ ยื ม แก่ บ ริ ษั ท ราช-ออสเตรเลี ย
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ให้เงินกู้ยืมแก่
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ในรูปของ Mezzanine Facility Agreement
จ�ำนวน 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
ปี 2556 มีรายการระหว่างกัน ดังนี้
			 - ดอกเบี้ยรับ
		 จ�ำนวน 218.05 ล้านบาท
			 - รายได้ค่าบริการจัดการ
		 จ�ำนวน 47.96 ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บจ.ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชั่น
(สัญญาลงนาม
วันที่ 22 พ.ค. 56)

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

218.05

เพือ่ ช�ำระเงินกูเ้ ดิมของ RAC และปรับ
โครงสร้างเงินกู้ของบริษัทฯ โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ BBSY + 2.25
ต่อปี และคิดค่าบริการจัดการในอัตรา
ร้อยละ 1.125 ต่อปี

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

18.33

บจ.ราชบุรพี ลังงาน จะต้องส่งไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากโครงการเพิม่ ค่าทรัพยากร
แหล่งประดูเ่ ฒ่า ซึง่ เป็นการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้
จากการผลิ ต น�้ ำ มั น ดิ บ (แหล่ ง
ประดู่เฒ่า-เอ) จ.สุโขทัย ให้แก่ กฟผ.
และจะได้รับรายได้จาก กฟผ. ตาม
เงือ่ นไขในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ซึง่ เป็น
ไปตามธุรกิจปกติ

(ล้านบาท)

4. บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
รายการระหว่างกัน
4.1สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
บจ.ราชบุรีพลังงาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า กับ กฟผ. เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ประดู่เฒ่า จ.สุโขทัย ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง
1.75 เมกะวัตต์
ปี 2556 มีรายได้
			 จ�ำนวน 18.33 ล้านบาท
			 ประกอบด้วย
			 - ค่าขายไฟฟ้า
		 จ�ำนวน 18.13 ล้านบาท
			 - ค่าเงินสมทบกองทุนฯ
		 จ�ำนวน 0.20 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้การค้า
			 จ�ำนวน 4.26 ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 3 ธ.ค.51)

(ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี
2556
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5. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
รายการระหว่างกัน
5.1 สัญญาให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2  (O&M Agreement)
บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ได้ลงนามในสัญญาให้บริการ
เดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม2
เพือ่ ให้บริการเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
และเขื่อน รวมทั้งให้บริการดูแลบ�ำรุงรักษา
อาคารและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ รวมทัง้
งานบริหารจัดการต่างๆ
ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
จ�ำนวน 122.00 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้การค้ากิจการ		
ที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 10.17 ล้านบาท

5.2 สัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและ
บ� ำ รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ -น�้ ำ งึ ม 2
( O&M Agreement )
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด ได้ลงนาม
ในสัญญารับเหมาช่วงบริการเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 กับ กฟผ.
โดย กฟผ. ให้บริการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษา
โรงไฟฟ้าและเขื่อน
ปี 2556 มีค่าบริการ
จ�ำนวน 75.32 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค.56 มีเจ้าหนี้การค้ากิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 6.28 ล้านบาท

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ. ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 มิ.ย. 52)

122.00

บจ.ราช-ลาว เซอร์ วิ ส ให้ บ ริ ก าร
เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
และเขือ่ น รวมทัง้ ให้บริการดูแลบ�ำรุง
รักษาอาคารและงานบริหารจัดการ
ต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 27 ปี โดย
คิดค่าบริการ Operational Phase
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.53 ถึงวันสิ้นสุด
ระยะเวลาสัมปทาน และมีการปรับเพิม่
ค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นไป
ตามธุรกิจปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 มิ.ย. 52)

75.32

เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบกับ
กฟผ. มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญ
เป็ น พิ เ ศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์ วิ ส
จึงท�ำสัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ.
โดยคิ ด ค่ า บริ ก าร Operational
Phase ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.53 ถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีการ
ปรับเพิ่มค่าบริการร้อยละ 3 ต่อปี
ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ล้านบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

20.84

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ้าง บจ.ราช-ลาว
เซอร์วิส เพื่อให้บริการงานรับเหมา
ซ่ อ มแซม บ� ำ รุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า
(Additional Service or Extra Work)

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 มิ.ย.52)

14.65

เนื่องจาก บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ไม่มี
บุคลากรทีท่ ำ� งานในด้านนี้ ประกอบกับ
กฟผ. มีบคุ ลากรทีม่ คี วามช�ำนาญเป็น
พิเศษ บจ.ราช-ลาว เซอร์วิสจึงท�ำ
สัญญารับเหมาช่วงกับ กฟผ.

บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 25 มิ.ย.52)

1.31

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน
จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับบริการ
รถยนต์ในเขือ่ นน�ำ้ งึม 2 และให้บริการ
อื่ น ๆ งานทั่ ว ไป ที่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นความ
รับผิดชอบตามสัญญาเดินเครื่องและ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 26 มิ.ย.52)

1.10

บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ให้บริการงาน
จัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับบริการ
รถยนต์ในเขือ่ นน�ำ้ งึม 2 และให้บริการ
อื่ น ๆ งานทั่ ว ไป ที่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นความ
รับผิดชอบตามสัญญารับ เหมาช่ ว ง
บริ ก ารเดิ น เครื่ อ งและบ� ำ รุ ง รั ก ษา
โรงไฟฟ้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

5.3 งานให้บริการอื่นๆ เพื่อโครงการเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
5.3.1 งานให้ บ ริ ก ารรั บ เหมา ซ่ อ มแซม
บจ.ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
		
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า		(สัญญาลงนาม
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการอื่น 		
วันที่ 25 มิ.ย.52)
		
จ�ำนวน 20.84 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายได้ค้างรับ 		
		
จ�ำนวน 11.34 ล้านบาท
5.3.2
		
		
		

งานให้บริการรับเหมา ซ่อมแซม บ�ำรุง
รักษาโรงไฟฟ้า
ปี 2556 มีค่าบริการอื่น
จ�ำนวน 14.65 ล้านบาท

5.4 งานให้บริการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง
และงานบริการอื่นๆ
5.4.1 งานให้บริการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการอื่น
		
จ�ำนวน 1.31 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายการระหว่างกัน
		
ดังนี้
		
- ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 0.53 ล้านบาท
		
- รายได้คา้ งรับ จ�ำนวน 0.28 ล้านบาท
5.4.2 งานให้บริการจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิง
		 ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการอื่น 		
		
จ�ำนวน 1.10 ล้านบาท
		 ณ 31 ธ.ค. 56 มีรายการระหว่างกัน
		
ดังนี้
		
- ลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 0.11 ล้านบาท
		
- รายได้คา้ งรับ จ�ำนวน 0.09 ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน
5.5 สัญญาให้บริการ Agreement on Major
Maintenance Service (MMA)
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส ได้ลงนามในสัญญา
รั บ เหมาช่ ว งบริ ก ารงานบ� ำ รุ ง รั ก ษาใหญ่
โรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ -น�้ ำ งึ ม 2 (Subcontract
Agreement on Major Maintenance Services)
ปี 2556 มีรายได้ค่าบริการ
จ�ำนวน 61.80 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีลูกหนี้การค้ากิจการ		
ที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 10.30 ล้านบาท

5.6 สัญญารับเหมาช่วง Subcontract Agreement
on Major Maintenance Service (MMA)
บจ.ราช-ลาว เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด ได้ ล งนาม
ในสัญญารับเหมาช่วงบ�ำรุงรักษาใหญ่โรงไฟฟ้า
พลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 กับ กฟผ.
ปี 2556 มีค่าบริการ
จ�ำนวน 45.32 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 มีเจ้าหนี้การค้ากิจการ		
ที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 3.78 ล้านบาท

มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บจ. ไฟฟ้าน�้ำงึม 2
(สัญญาลงนาม
วันที่ 3 ก.ย. 55)

61.80

บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ให้บริการบ�ำรุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2 (MMA)
ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึง่ เป็น
ไปตามธุรกิจปกติ

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 4 ก.ย. 55)

45.32

บจ. ราช-ลาว เซอร์วสิ ท�ำสัญญาจ้าง
เหมาช่วงให้บริการซ่อมบ�ำรุงรักษา
ใหญ่โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ -น�ำ้ งึม 2 (MMA)
ระยะเวลา 7 ปี โดยคิดค่าบริการ ซึง่ เป็น
ไปตามธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ล้านบาท)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
5.7 งานให้บริการจัดหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว
กฟผ. ได้จ้าง บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เพื่อจัดหา
บุคลากรในการเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ปี 2556 ได้วางหลักประกันการปฏิบัติงาน
จ�ำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา 		
ซึ่งเป็นเงินจ�ำนวน 4.35 ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค.56 มีลูกหนี้อื่น
จ�ำนวน 4.35 ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.
(สัญญาลงนาม
วันที่ 10 ก.ย.56)
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มูลค่า

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

4.35

เนือ่ งจาก กฟผ.ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส เป็นนิติบุคคล
สัญชาติลาว จึงมีความคุ้นเคยและ
สะดวกคล่องตัวในการติดต่อประสาน
งานในสปป.ลาวเป็นอย่างดี จึงจ้าง
บจ.ราช-ลาว เซอร์วสิ ให้บริการจัดหา
บุ ค ลากรด้ า นเดิ น เครื่ อ งและบ� ำ รุ ง
รักษาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดย
บจ.ราช-ลาว เซอร์วิส จะด�ำเนินการ
สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรตาม
จ� ำ นวนและคุ ณ สมบั ติ ที่ ท าง กฟผ.
ก�ำหนดในสัญญาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลาให้บริการ 40 เดือน
ตัง้ แต่เดือน มีนาคม 2557 – มิถนุ ายน
2560

(ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี
2556
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กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  มีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
1.1 บริษัทฯ กับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 		
			 จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
		
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
1.2 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
		
ร้อยละ 99.99
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
		
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
1.3 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
		
ร้อยละ 99.99
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
		
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
1.4 บริษัทฯ กับ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
		
ร้อยละ 99.99
		 - ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า น เป็ น กรรมการ
		
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
1.5 บริษัทฯ กับ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
		
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
		
บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่ 		
		 จ�ำกัด
1.6 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		
ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ราชบุรี
			 อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
		
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
1.7 บริ ษั ท ฯ กั บ บริ ษั ท อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
		 (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย

		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
		
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
		 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
			 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
		 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 100
		 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช
			 อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
			 ร้อยละ 100
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
			 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
1.8 บริษัทฯ กับ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
		 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
			 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
		 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 100
		 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส)
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช
			 อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
			 ร้อยละ 100
		 - บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) 		
			 คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท
			 ราช-ออสเตรเลีย จ�ำกัด ร้อยละ 80.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นผู้บริหารและ
			 เป็นกรรมการบริษัท ราช-ออสเตรเลีย จ�ำกัด
1.9 บริษัทฯ กับ บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี 		
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
			 ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ซัสเทนเอเบิล
			 เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 55.18
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
			 บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
1.10 บริษัทฯ กับ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริ ษั ท ราชบุ รี แ ก๊ ส จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย
			 ของบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
		
ร้อยละ 50.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ		
			 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
1.11 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
			 ของบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จ�ำกัด
			 ร้อยละ 25.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท
			 ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
1.12 บริษทั ฯ กับ บริษทั ชูบรุ าชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริค
			 เซอร์วิส จ�ำกัด ร้อยละ 50.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท
			 ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
1.13 บริษทั ฯ กับ บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
			 จ�ำกัด ร้อยละ 33.33
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการบริษัท
			 เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
1.14 บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
			 ร้อยละ 40.00
		 - ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า น เป็ น กรรมการ
			 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
1.15 บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
			 ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ของบริ ษั ท ฯ เป็ น
			 ผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ร้อยละ 75.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท
			 ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
1.16 บริษัทฯ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
			 ร้อยละ 40.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ บริษัท
			 ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
1.17 บริษัทฯ กับ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น
		 จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
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		 - บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ราชบุ รี เ วอลด์
			 โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 40.00
		 - ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ บางท่าน เป็นกรรมการ
			 บริษทั ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
1.18 บริษัทฯ กับ บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
			 ร้อยละ 49.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ
			 บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
1.19 บริษัทฯ กับ บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
			 ร้อยละ 25.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ
			 บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
1.20 บริษัทฯ กับ บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย จ�ำกัด
			 ร้อยละ 25.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านเป็นกรรมการ
			 บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
1.21 บริษัทฯ กับ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส โคราชวินด์ จ�ำกัด
			 ร้อยละ 20.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นกรรมการ
			 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
1.22 บริษัทฯ กับ บริษัท เค.อาร์. ทู จ�ำกัด
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เค.อาร์. ทู จ�ำกัด
			 ร้อยละ 20.00
		 - ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บางท่ า นเป็ น กรรมการ
			 บริษัท เค.อาร์. ทู จ�ำกัด
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2.1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด กับ กฟผ.
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
			 ร้อยละ 99.99
		 - กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
		 - ผูบ้ ริหารของ กฟผ. บางท่านเป็นกรรมการ
			 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
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2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด กับ บริษัท ราชบุรี
		 เพาเวอร์ จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า ราชบุ รี
			 จ�ำกัด ร้อยละ 99.99
		 - บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
			 ของบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จ�ำกัด
			 ร้อยละ 25.00
		 - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯบางท่าน เป็น
			 กรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
3. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
3.1 บริ ษั ท อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (สิ ง คโปร์ )
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด กับ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย
		 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริ ษั ท อาร์ เ อช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (สิ ง คโปร์ )
			 คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด เป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ราช-ออสเตรเลีย
			 คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ร้อยละ 80.00
		 - ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน เป็นผู้บริหารและเป็น
			 กรรมการบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

4. บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
4.1 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด กับ กฟผ.
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
			 ร้อยละ 99.99
5. บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด
5.1 บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด กับ บริษทั ไฟฟ้าน�ำ้ งึม2
		 จ�ำกัด มีความสัมพันธ์โดย
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
			 ร้อยละ 99.99
		 - บริ ษั ท เซาท์ อี ส ท์ เอเชี ย เอนเนอร์ จี จ� ำ กั ด
			 ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ เป็น
			 ผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ร้อยละ 75.00
5.2 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด กับ กฟผ.
		 มีความสัมพันธ์โดย
		 - กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.00
		 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
			 ร้อยละ 99.99

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของสำ�นักงานสอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส
จ�ำกัด บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ
จ�ำกัด และบริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด ได้บันทึกค่าสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจ�ำนวนเงินรวม 2,145,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จ�ำนวน 60,000 บาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ จ�ำนวน 810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยทีแ่ ต่ละบริษทั ย่อยรับภาระเอง จ�ำนวน 1,335,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จ�ำนวน 60,000 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจาก
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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ข้อมูลกรรมการบริษัท
นายคุรุจิต นาครทรรพ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
อายุ 58 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
2

(19 ธ.ค. 54
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาเอก Ph.D. in Petroleum Engineering,
University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Master of Science in Petroleum Engineering,
University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี Bachelor of Science
(with Special Distinction) in Petroleum Engineering,
University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46
(ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์) ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
Senior Executive Program (SEP 60),
London Business School สหราชอาณาจักร
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 51 (พ.ศ. 2551 - 2552) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุน่ ที่ 3 (พ.ศ. 2553)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2554)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
(พ.ศ. 2554) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2555) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว

วุฒิบัตร หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 64/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP 32/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Compensation
Committee (RCC 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
2551 - 2553 อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2549 - 2551 รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (1)
2553 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (4)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

265

นายตระกูล วินิจนัยภาค

กรรมการ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
อายุ 63 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
2

(19 ธ.ค. 54
ปัจจุบนั )*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท Master of Law, School of Law, Tulane University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนติบณ
ั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Crime Prevention and
Treatment of Offender สถาบัน UNAFEI ขององค์การ
สหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Training in Child Abuse
Prosecutors and Investigators, American Prosecutor
Research Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Children’s Rights, British Council
International Seminar มหาวิทยาลัย Oxford
ประเทศสหราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตร The 2000 Executive Leadeship
มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Criminal Justice
Executive Program, International Law Enforcement
Academy ประเทศไทย
หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Crisis Management
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Maryland University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 13 (พ.ศ. 2554)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 147/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
วุฒบิ ตั ร หลักสูตร “ภูมพิ ลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2556) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง
รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การท�ำงาน
2549–2554 ผู้ตรวจการอัยการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน รองอัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(1)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ							
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี

ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
1

(13 ก.พ. 55
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขารัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
International Aviation Management Training
Institute for Aviation Manager at Montreal, Canada
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการก�ำกับดูแลส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 156/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit Committee
Program (ACP 40/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE 19/2013) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM 8/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA 13/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the Quality of
Financial Reporting (MFR 16/2012) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
โครงการ
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
กรรมการเร่งรัด ก�ำกับ ติดตามการกู้วิกฤติอุทกภัย
จังหวัดนนทบุรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง กฟน.
กรรมการพิจารณาแผนงานวิสาหกิจ กฟน.
กรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลงานผู้ว่าการ กฟน.
กรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 		
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการกองฝึกนักบิน บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
-

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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พลตำ�รวจโท ถาวร จันทร์ยิ้ม							
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี

ปัจจุบนั
การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ดำ�รง ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ตำ�แหน่ง ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นวาระที่ บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1

(27 มี.ค. 55
ปัจจุบัน)*

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปริญญาบัตร หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 41 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง
สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ำรวจ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 107/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - 2556 กรรมการองค์การสุรา
		
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2552 - 2553 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
2551 - 2552 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 - 2549 ผู้บัญชาการต�ำรวจสันติบาล
		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
2546 - 2548 รองผู้บัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน 		
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
-

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

นายสาธิต รังคสิริ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
2

(30 มี.ค. 53
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Atlanta University
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Scholarship & Outstanding
Student Award from the National Deans’ Lists of
America)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management
Program, Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
(พ.ศ. 2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 39
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ประกาศนียบัตร Diploma on Taxation ประเทศฝรั่งเศส
โดยทุน ACTIM
ประกาศนียบัตร หลักสูตร EDI Taxation Technology,
University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Tax Authorities’ Use of the
Internet, University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 74/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 2/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
2553 - 2556 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2552 - 2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2552 - 2553 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2552 - 2553 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
2552 - 2553 กรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
(กบข.)
2552 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
2552 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2552 - 2553 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2552
รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2552
กรรมการ ธนาคารสินเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
2552
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์
กรรมการ
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
อายุ 57 ปี

ปัจจุบนั
การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ดำ�รง ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ตำ�แหน่ง ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นวาระที่ บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1

(1 ก.พ. 56
ปัจจุบัน)*

10,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Management Program
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝ่ายอ�ำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 100/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว

ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - 2556 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.
2551 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงาน		
โครงการ กฟผ.
2550 - 2551 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า
กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน ผู้ว่าการ กฟผ. (1)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กฟผ.อินเตอร์		
เนชั่นแนล จ�ำกัด (4)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

นายทรงภพ พลจันทร์

กรรมการอิสระ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
1

(29 มี.ค. 56
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาเอก Ph.D. สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (น.บ.ส.) (พ.ศ. 2547)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ASEAN Executive Program,
New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Executive Program,
Kellogg School of Management, Northwestern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 50
(พ.ศ. 2550 - 2551) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2555)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 2 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 52/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial for Non-Finance
Directors Program (FND 9/2004) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2548 - 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2549 - 2553 รองอธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2545 - 2549 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2547 - 2548 กรรมการ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - 2545 หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กองเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
2539 - 2543 Deputy Chief Executive Officer
		
Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
		
กระทรวงพลังงาน

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ
กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
อายุ 62 ปี
ปัจจุบนั
การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ดำ�รง ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ตำ�แหน่ง ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นวาระที่ บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1

(24 เม.ย. 56
ปัจจุบัน)*

8,200

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of Missouri-Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริ ญ ญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Advanced Management Program,
Harvard Business School, Boston MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 73/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Committee
Program (RMP 1/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
2555
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
2554 - 2556 กรรมการ บริษทั ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
2553 - 2556 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า น�ำ้ งึม 3 จ�ำกัด
2551 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก�ำกับดูแลบริษทั
ในเครือ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด
(มหาชน)
หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

2549 - 2551
2548 - 2555
		
2548 - 2555
2546 - 2556
2546 - 2555
		
2543 - 2546
		
2542 - 2543
		

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วางแผนและบริหาร
การลงทุน บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั ชูบรุ าชบุรี อีเลคทริค เซอร์วสิ จ�ำกัด
คณะท�ำงานบริหาร บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
ผูจ้ ดั การฝ่ายโรงไฟฟ้าราชบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ กฟผ. (1)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

นายสุวิท คงแสงภักดิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 53 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
1

(29 มี.ค. 56
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาอนุกรรมาธิการจัดซือ้ จัดจ้างของ		
กระทรวงคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 		
บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จ�ำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท เอสแอลซี ลอว์ จ�ำกัด
2537 - ปัจจุบัน หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย
		
สยาม ลีกัล คอนซัลแทนต์
2526 - ปัจจุบัน ทนายความ

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี

ปัจจุบนั
การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ดำ�รง ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ตำ�แหน่ง ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นวาระที่ บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1

(29 มี.ค. 56
ปัจจุบัน)*

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ชั้นสูง รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบัน
พระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP 58/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP 45/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน
2523-2549
กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท สงวนเจริญเมททัล จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท พีโอเวอร์ซีส์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษทั พีโอเวอร์ซสี ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุป๊ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี บลู ลากูน เจมส์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พี บลู ลากูน เจมส์ จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
		
บริษทั พีโอเวอร์ซสี ์ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
		
บริษทั พีโอเวอร์ซสี ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุป๊ จ�ำกัด
และบริษทั พี.โอ.ซี. คอนกรีต จ�ำกัด

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 45 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
1

(24 เม.ย. 56
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 162/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
2556
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ มีเดีย 		
แพลตฟอร์ม บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
2556
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ การตลาดและ
การขาย ประเทศไทย กลุม่ ประเทศอินโดจีน
		
บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
2556
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส มีเดีย 		
แพลตฟอร์ม บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
		
การตลาดและการขาย ประเทศไทย
		
กลุ่มประเทศอินโดจีน
		
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

ไม่มี

ไม่มี

2552

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ การตลาดและ
การขาย ประเทศไทย กลุม่ ประเทศอินโดจีน
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั ชินแซลเทลไลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ การตลาดและ
การขาย ประเทศไทย กลุม่ ประเทศอินโดจีน
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษทั ชินแซลเทลไลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

		
2547
		

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
		
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา							
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 43 ปี

ปัจจุบนั
การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ดำ�รง ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ตำ�แหน่ง ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นวาระที่ บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1

(27 มี.ค. 55
ปัจจุบัน)*

30,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาเอก Doctor of Business Administration,
The University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท Master of Business Administration
(International Business), The University of Birmingham
สหราชอาณาจักร
อนุปริญญาโท Postgraduate Diploma in Business
Administration (International Business), The University
of Birmingham สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
รุ่นที่ 9 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยการศึกษาทางไกล
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
		
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
		
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัย
การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
		
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
		
บริษทั อิสริยา พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

นายรัมย์ เหราบัตย์
กรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
อายุ 57 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
1

(1 ต.ค. 56
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
7,446

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management
Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชัน้ สูง
Leading into the Future Under Strategic Inflection of
Change
EGAT Senior Executive Program (ESEP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program
(ENOP)
EGAT Assistant Director Development Program (EADP)
EGAT’s Executive Development Program (EEDP)

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว

ประสบการณ์การท�ำงาน
2555 - 2556 กรรมการ
		
บริษทั อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
2554 - 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบ�ำรุงรักษา
		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2553 - 2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาโยธา กฟผ.
2550 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบนั รองผูว้ า่ การเชือ้ เพลิง กฟผ. (1)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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นายพูนสุข โตชนาการ

กรรมการ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน
(กรรมการผู้แทน กฟผ.)
อายุ 59 ปี
ปัจจุบนั
การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ดำ�รง ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ตำ�แหน่ง ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นวาระที่ บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี
1
(1 ต.ค. 56
ปัจจุบัน)*

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการคลัง
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
EGAT Senior Executive Program (ESEP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Newly-Promoted Executive Orientation
Program (ENOP)
Changes and Challenges
EGAT Preparation of Professional Leader Program
(EPLP)
EGAT’s Executive Development Program (EEDP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP 163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียไม่ได้รว่ มในการพิจารณาออกเสียง
ในการทำ�รายการดังกล่าว

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
		
ท�ำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน กฟผ. (1)

ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี
		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการส�ำนักตรวจสอบภายใน กฟผ.
2550 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
		
สายงานพัฒนา กฟผ.

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน
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รายงานประจำ�ปี
2556

นายพงษ์ดิษฐ พจนา

						

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
(กรรมการผู้แทน กฟผ. และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ 58 ปี
ปัจจุบนั
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เป็นวาระที่
1

(1 ก.ค. 56
ปัจจุบัน)*

การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน กรรมการบริษทั ฯ/ ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ การกระทำ�ความผิด ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
The Georgia Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 106/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุน่ ที่ 10 (พ.ศ. 2554) สถาบันพระปกเกล้า
EGAT Senior Executive Program (ESEP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program
(ENOP)
EGAT Preparation of Professional Leader Program
(EPLP) ประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ * วันที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(1)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (2) บริษัทย่อย
		

(3)

บริษัทร่วมค้า

(4)

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว

ประสบการณ์การท�ำงาน
2555 - 2556 รองผูว้ า่ การกิจการสังคม
		
ท�ำหน้าทีโ่ ฆษก กฟผ.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2555
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.
2553 - 2555 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การกิจการสังคมและสิง่ แวดล้อม กฟผ.
2551 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด (3)
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พูไฟมายนิง่ จ�ำกัด (3)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (2)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด (2)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด (3)

กิจการในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายพงษ์ดิษฐ พจนา							
กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 58 ปี

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 ก.ค. 56
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(Executive Director)

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP 106/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 3 (พ.ศ. 2556) สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2554) สถาบันพระปกเกล้า
EGAT Senior Executive Program (ESEP)
EGAT Director Development Program (EDDP)
EGAT Newly-Promoted Executive Orientation Program (ENOP)
EGAT Preparation of Professional Leader Program
(EPLP) ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การท�ำงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2555 - 2556 รองผูว้ า่ การกิจการสังคม ท�ำหน้าทีโ่ ฆษก กฟผ.
2555
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม
2553 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
2551 - 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับ กฟผ.
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ต ามที่ เ ปิ ด เผย
ในหั ว ข้ อ รายการระหว่ า งกิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กรรมการที่ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ไม่ ไ ด้ ร่ ว มในการพิ จ ารณา
ออกเสียงในการทำ�รายการดังกล่าว

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก�ำหนดแผนธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายใหม่แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าแก่
องค์กรและผู้ถือหุ้น (Value-Focused Strategy) ตลอดจน
ก� ำ หนดวิ ธี ก ารบริ ห ารงานและด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อนาคต และแผน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับการด�ำเนินการตามแผน
ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามและควบคุมการด�ำเนินงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจและ
กิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
ทบทวนเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานให้
เทียบเท่าบริษัทชั้นน�ำ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและพันธมิตรเพื่อการเสริมสร้างการ
เติบโตของบริษัทฯ
ประสานการด�ำเนินงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี
2556
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นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
อายุ 55 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 ม.ค. 53
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Monash University, ประเทศออสเตรเลีย,
Certificate of Merit (คะแนนสูงสุด) สาขา International Business
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์, Asian Institute of Technology (AIT)
(ทุนรัฐบาลเยอรมัน)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development Program (AEDP),
Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Electric Power Development from Swedish
Board of Investment and Technical Support (BITS)
ประเทศสวีเดน
ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program from General Electric
International Operation Company, inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Hydro Electric Power from Japan International
Cooperation Agency (JICA), Columbo Plan ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร Thermal and Hydro Power Project Planning
from Snowy Mountain Engineering Cooperation, Columbo
Plan ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์การท�ำงาน
2549 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ
		
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
		
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
2556
กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จ�ำกัด
2555 - 2556 กรรมการ บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย จ�ำกัด
2553 - 2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

2556
2549 - 2556
2553 - 2556
2553 - 2555
2552 - 2554

กรรมการบริหาร บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
2553
ประธานกรรมการ บริษทั ยันฮี โซล่า เพาเว่อร์ จ�ำกัด
2555 - 2556 กรรมการ บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
2553 - 2556 คณะท�ำงานบริหาร บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จ�ำกัด
2553 - 2556 กรรมการบริหาร
		
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
หัวหน้ากลุม่ ศึกษาและประสานงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้ากลุ่มเจรจาและบริหารสัญญา ฝ่ายซื้อไฟฟ้าในประเทศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้ากลุม่ วิศวกรรมและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก�ำหนดแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนา
โครงการ และกรอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
รวมถึงความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน เจรจาเงือ่ นไข หลักการ
ในระดับนโยบายกับพันธมิตรทางธุรกิจ และก�ำกับดูแลการ
ด� ำ เนิ น งานของโครงการ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่บริษัทก�ำหนดไว้ และสามารถรองรับกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด รวมทัง้ บังคับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพือ่
ให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำ�กับดูแลบริษัทในเครือ
อายุ 58 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 ม.ค. 56 7,500
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Excellence in Situation Management Program
Coal Combustion Technology & Ash Forming
Flue Gas Desulfurization Design & Testing Standard
ประเทศเยอรมนี
Pollution Control Technology (JAPIC) ประเทศญี่ปุ่น
Power Plant Availability Workshop ประเทศแคนาดา
Electrostatic Precipitation Technology ประเทศญี่ปุ่น
Steam Turbine Operation & Maintenance ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment &
Development Program (พ.ศ. 2556)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of
Trust (พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2554 - 2555 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การโครงการธุรกิจเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา
2550 - 2553 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบ�ำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2546 - 2549 ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2543 - 2545 หัวหน้ากองปฏิบัติการ ระบบก�ำจัดก๊าซ		
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก�ำหนดแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรฐาน
และพัฒนาผลการด�ำเนินงาน และประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ทางด้านเทคนิคของธุรกิจในเครือ รวมทั้งนโยบายการวิเคราะห์
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของธุรกิจในเครือ
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัท
ก�ำหนด และสามารถรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
อนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ บังคับ
บัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพื่อให้การด�ำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพ

รายงานประจำ�ปี
2556
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นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์						
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
อายุ 47 ปี

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 ม.ค. 55
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment &
Development Program (พ.ศ. 2556)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of
Trust (พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ทรูมูฟ จ�ำกัด
2544 - 2554 Deputy Chief Financial Officer
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
2543 - 2544 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2543
Vice President,
		
Capital Market Department
ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2539 - 2543 Vice President, Project Lending Group
ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2534 - 2539 Assistant Vice President, Manufacturing
and Service Industry Credit
		
Department

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก�ำหนดแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรฐาน
การด�ำเนินงานทางบัญชีการเงินของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทก�ำหนดไว้ และสามารถรองรับกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลัก
คุณธรรม เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีเอกภาพ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมนึก จินดาทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท�ำหน้าที่ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
อายุ 55 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
17 ธ.ค. 56 7,300
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program General Electric
International Operation Company, Inc. (พ.ศ. 2548)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Senior Executive Program (พ.ศ. 2546)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Advance Senior Executive Program (พ.ศ. 2553)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน (พ.ศ. 2549 - 2550) สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (พ.ศ. 2551)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ. 2556)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2554 - 2555 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ผู้จัดการบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
2549 - 2556 ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ท� ำ หน้ า ที่
รองกรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ้ า
ราชบุรี จ�ำกัด

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
2554 - 2555 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
2552 - 2556 กรรมการ
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
2552 - 2555 กรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2547 - 2549 รองกรรมการผูจ้ ดั การ และรักษาการผูจ้ ดั การ
ฝ่ายควบคุมการผลิต
2543 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2539 - 2543 หัวหน้ากองบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าวังน้อย
2538 - 2539 หัวหน้าแผนกเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
2537 - 2538 หั ว หน้ า ที ม ปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ โรงไฟฟ้ า
The Cogen (SPP)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมาย รวมทัง้
บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และ
รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต บริหาร และ
จัดการบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี
2556
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นางสุนี รัชตมุทธา 						
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
อายุ 55 ปี

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 มิ.ย. 54 ไม่มี
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร Modern Management Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2554
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส รักษาการผู้ช่วย		
กรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
2552-2553
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ท�ำหน้าที่ Chief Financial
Officer บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จ�ำกัด
2550-2552
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
2549-2550
ผูจ้ ดั การส่วนอาวุโส ท�ำหน้าที่ Director- Finance
& Accounting บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
2547-2549
ผู้จัดการส่วนการเงิน
2543-2547
ผูจ้ ดั การส่วนวิเคราะห์บญ
ั ชีและงบประมาณ

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
2555 - 2556 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์บัญชี การเงิน และงบประมาณ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของ
สายงานด้านบัญชี และการเงิน รวมทั้งบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับ
บัญชาตามหลักคุณธรรม เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และ
อนาคต

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นางบุญทิวา ด่านศมสถิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขานุการบริษัท
ทำ�หน้าที่ เลขานุการบริษัท
อายุ 53 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 มิ.ย. 54
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Mini MBA (พ.ศ. 2546) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรเลขานุการบริษัท (พ.ศ. 2550)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร The Leadership Grid และ The Supervisory Grid
(พ.ศ. 2551)
ประกาศนียบัตรโครงการกฎหมายธุรกิจส�ำหรับบุคคลทั่วไป
(พ.ศ. 2553) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (พ.ศ. 2556) สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment &
Development Program (พ.ศ. 2556)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ส�ำนักงานเลขานุการ
บริษทั รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริหารองค์กร ท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท
2551 - 2553 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษทั อาวุโส
2547 - 2551 ผู้จัดการส่วนอาวุโส
		
ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ
2546 - 2547 ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ
2543 - 2546 ผู้จัดการส่วนธุรการและงานบุคคล
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
2554 - 2556 กรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
2554 - 2556 กรรมการ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
2554 - 2556 กรรมการ

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2524 - 2543 วิทยากรระดับ 10
		
ท�ำหน้าที่ หัวหน้าส่วนงานธุรการ ฝ่ายฝึกอบรม
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของสายงาน
บริหารองค์กร ประกอบด้วย งานบริหารทรัพยากรบุคคล สือ่ สาร
องค์กร ประชาสัมพันธ์ และงานซีเอสอาร์ งานบริหารอาคารและ
ส�ำนักงาน และการติดตาม ก�ำกับดูแล และควบคุมงานในความ
รับผิดชอบ รวมถึงการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลัก
คุณธรรม เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ
สอดคล้องกับนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต
การวางแผน การอ�ำนวยการ และด�ำเนินการจัดการประชุม รวมถึง
การจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม เพื่อใช้อ้างอิง
และตรวจสอบได้ ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อย และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุม
คณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ ระเบียบบริษทั ฯ นโยบาย
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รับผิดชอบการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การ
เปิดเผยข้อมูล การรายงานสารสนเทศ และการจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การ
ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำ�ปี
2556
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นายประยุทธ ธงสุวรรณ

						

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทำ�หน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ต้า จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด
อายุ 55 ปี

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
15 พ.ค. 55 ไมมี
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Program General Electric
International Operation Company, Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Advanced Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment &
Development Program (พ.ศ. 2556)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2549 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
2547 - 2550 ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี
2543 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
2553 - 2555 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
2549 - 2550 กรรมการ

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
2549 - 2550 กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2541 - 2543 หัวหน้ากองจัดหาและบริการ
		
ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมาย รวมทั้ง
บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับ
กับสถานการณ์ในปัจจุบนั และอนาคต บริหาร และจัดการบริษทั
ในเครือที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายนิรันดร์ วงษ์ช่างหล่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทำ�หน้าที่ Chief Financial Officer บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนํ้าน้อย จำ�กัด
อายุ 53 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 พ.ค. 56
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท Master of Management, Asian Institute of
Management (AIM) ประเทศฟิลิปปินส์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร ASEAN Executive Development
Program, Thammasat Business School
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร The Job of the Chief Financial Officer,
New York Salomon Center & Singapore Institute of
Management ประเทศสิงคโปร์
ประกาศนียบัตร Managerial Skills Enhancement
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
ท�ำหน้าที่ Chief Financial Officer
		
บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จ�ำกัด
2551-2553
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและ
บริหารการลงทุน
2550-2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการธุรกิจ
2549-2550
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน
2546-2549
ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส ท�ำงานในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
บัญชีและการเงิน บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

กลุ่มบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการระดับ 11 ท�ำงานในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายลงทุนอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมาย รวมทัง้
บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และ
รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต บริหาร และ
จัดการด้านบัญชีและการเงินบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี
2556
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นายรฦก สัตยาภรณ์

						

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ทำ�หน้าที่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
อายุ 54 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
18 ม.ค. 54 ไม่มี
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
Asian Institute of Technology
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารโครงการ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
		
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว
2553-2555
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
		
ฝ่ายพัฒนาโครงการต่างประเทศ
		
ท�ำหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการด้านเทคนิค
บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
2553
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส
		
ท�ำหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการด้านเทคนิค
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
2549-2553
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารงานโครงการก่อสร้าง
2545-2549
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิศวกรรมและประสานงาน
		
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
2555 - 2556 กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2525 - 2545 หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมสนาม
		
โครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับ
วิศวกรระดับ 10
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของ
สายงานด้านพัฒนาโครงการในต่างประเทศ รวมทัง้ บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายดำ�รงค์ เขียวชะอุ่ม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในประเทศ
อายุ 58 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
16 ต.ค. 55 7,095
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297

ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2555 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ท�ำหน้าที่ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ - โรงไฟฟ้า บริษทั ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
2546 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2527 - 2546 วิศวกรระดับ 10

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมก�ำหนดแผนกลยุทธ์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของ
สายงานด้านพัฒนาโครงการในประเทศ รวมทั้งบังคับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามหลักคุณธรรม เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย มีเอกภาพ สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และรองรับกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและอนาคต

รายงานประจำ�ปี
2556
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นางสุพัตรา ทองกาญจน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
อายุ 53 ปี

						

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 พ.ค. 56 4,000
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร นักบริหารภาษีชนั้ สูงระหว่างประเทศ โรงเรียนภาษี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2556 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ท�ำหน้าที่ Chief Financial
Officer บริษทั ไฟฟ้า เซเปียน-เซน�ำ้ น้อย จ�ำกัด
2554 – 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส ส่วนบริหารภาษี
2553 – 2554 ผูจ้ ดั การส่วนวิเคราะห์บญ
ั ชีและงบประมาณ
2549 – 2553 ผูจ้ ดั การส่วนประมวลบัญชีบริษทั ในเครือและ
บริหารภาษี
บริษัท วีอาร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
2541 – 2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เจ๊บเซ่นแอนด์เจ็สเซ่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2535 – 2536 Financial Controller
2531 – 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร
บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2525 – 2531 พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ วางแผน ก�ำกับควบคุมดูแลการบริหารเงิน การจัดหา
แหล่งเงินทุน บริหารสินเชือ่ งานด้านการบริหารภาษี และก�ำหนด
นโยบายด้านการเงิน ตัวชี้วัดการด�ำเนินงานด้านการเงิน บริหาร
และติดตามผลการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน
การบริหารความเสีย่ งด้านการเงินของบริษทั ฯ และธุรกิจในเครือ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมหมาย ภูษณชาคร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
อายุ 49 ปี

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
23 ก.พ. 50 ไม่มี
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leadership Assessment & Development
Program (พ.ศ. 2556)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Leading with the Speed of Trust
(พ.ศ. 2556)
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2549-2550
ผู้จัดการส่วน ท�ำหน้าที่ Finance Manager
บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
2547-2549
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์บัญชีและงบประมาณ
2543-2547
ผู้จัดการส่วนการเงิน
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2552 - 2555 กรรมการ
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2553 - 2555 กรรมการ
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2553 -2555 กรรมการ
บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
2554 - 2555 รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน
บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด และ บริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
2550 - 2554 กรรมการ

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์ วางแผน และก�ำหนดนโยบายด้านบัญชี ตัวชี้วัดการ
ด�ำเนินงานด้านบัญชี ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีเ่ ป็น Paper
Company
ด�ำเนินการด้านการปิดบัญชีและจัดท�ำงบการเงินให้ตรงตาม
ก�ำหนดเวลา บันทึกบัญชีและประมวลบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษทั ในเครือ รวมทัง้ รวบรวมงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
เพือ่ จัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือกลต. ก�ำหนดไว้ โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี
2556
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นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์

						

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
อายุ 39 ปี

วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 พ.ค. 54
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท Master of Business Administration,
University of Washington
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2554 ผู้เชี่ยวชาญ ท�ำหน้าที่ผู้จัดการส่วนบริหาร
และวางแผนการเงิน
2547 - 2553 ผู้จัดการส่วนบริหารและวางแผนการเงิน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก�ำหนด นโยบายด้านการเงิน และวางแผนการด�ำเนินงานด้าน
การเงิน จัดท�ำประมาณการ การเงินของบริษัท วิเคราะห์ และ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน และการลงทุน
วางแผน ก�ำหนดเครือ่ งมือ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั บริหารและติดตามผล
ปฏิบัติงานเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ
ก�ำหนดโครงสร้าง และการด�ำเนินการจัดหาเงินทุน ควบคุมการ
วางแผนบริหารเงินให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ
และบริ ษั ท ในเครื อ ติ ด ตามสภาวการณ์ ต ลาดการเงิ น เพื่ อ
วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ทางเลื อ กทางการเงิ น และบริ ห าร
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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นายพรชัย จำ�นงค์เดช

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ 54 ปี
วันทีไ่ ด้รบั การ คุณสมบัตติ อ้ งห้าม ความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
แต่งตัง้ ถือหุน้
ในการเป็น ทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ
ใน ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ระหว่าง
การให้บริการทางวิชาชีพ
บริษทั ฯ
ผูบ้ ริหาร แก่กลุม่ บริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
1 มิ.ย. 52
ปัจจุบัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาและการฝึกอบรมที่ส�ำคัญ
ปริญญาโท Master of Public Administration
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร Certified Professional Internal Auditor
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร Pre Certified Internal Auditor
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Chief Financial Officer สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร Modern Management Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2551- 2552 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2549-2551
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง
2546-2549
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 9

ไม่มี

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหน้า 296-297
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ด� ำ เนิ น การสอบทาน ประเมิ น ความเพี ย งพอ ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การ
ด�ำเนินกิจกรรมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเป็นไปโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ ค�ำสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ�ปี
2556
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ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

*

หมายเหตุ
(1) การแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) จะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรก และผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่ากับ
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายทีส่ ท่ี กุ รายและให้หมายความรวมถึงผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็นระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และจะแสดงถึงการถือหลักทรัพย์โดยคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ทีส่ จ. 12/2552)
(2) การถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วมจะแสดงเฉพาะในส่วนที่ถือโดยกรรมการหรือผู้บริหารเท่านั้น (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 88 (2) )		
(3) ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งระหว่างรอบปีบัญชีนั้น จะแสดงจำ�นวนหลักทรัพย์นับจากวันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละท่านเท่านั้น		
(4) ตารางแสดงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารที่พ้นจากตำ�แหน่งระหว่างรอบปีบัญชีนั้น จะแสดงจำ�นวนหลักทรัพย์ถึงวันที่พ้นจากการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารของแต่ละท่านเท่านั้น
* เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำ�กัด ได้ชำ�ระบัญชีเพื่อยกเลิกกิจการแล้วเสร็จ ทำ�ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำ�กัด			
การเปลี่ยนแปลงการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
(10) นางสุพัตรา ทองกาญจน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556		
(1) นายสุนชัย คำ�นูญเศรษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556		
(11) นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556		
(2) นายทรงภพ พลจันทร์ ได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556		
(12) นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556		
(3) นายสุวิท คงแสงภักดิ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556		
(4) นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล ได้รับเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556		 (13) นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556		
(14) นายธนา พุฒรังษี ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556		
(5) นายประจวบ อุชชิน เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556		
(15) นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ ลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556		
(6) นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556		
(16) นายนพพล มิลินทางกูร พ้นจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
(7) นายพูนสุข โตชนาการ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556		
(17) นางสาวเรวดี ศรีคงยศ พ้นจากตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556		
(8) นายรัมย์ เหราบัตย์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556		
			
(9) นายพงดิษฐ์ พจนา เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

RG
RGAS
TECO
RACL
RUDOM
BP
EIPP
EP
RE
SEC
KKW
RHIC
RHIM
RHIS
RAC
ROM
RL
RPCL
RWC
NNEG

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด			
AP
= บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จำ�กัด			
บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำ�กัด			
SLT
= บริษัท โซลาร์ต้า จำ�กัด			
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำ�กัด			
FKW
= บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำ�กัด			
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำ�กัด			KR2
= บริษัท เค. อาร์. ทู จำ�กัด			
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำ�กัด			
KORAT 3 = บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำ�กัด			
บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จำ�กัด			
KORAT 4 = บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำ�กัด			
บริษัท อีสเทิร์น ไอพีพี จำ�กัด			
KORAT 7 = บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำ�กัด			
บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำ�กัด			
SKBM
= บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำ�กัด			
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด			
SEAN
= บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด			
บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด			
NN2
= บริษัท ไฟฟ้านํ้างึม 2 จำ�กัด			
บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำ�กัด			HPC
= บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำ�กัด			
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด			
NN3
= บริษัท ไฟฟ้า นํ้างึม 3 จำ�กัด			
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด			
PNPC
= บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซนํ้าน้อย จำ�กัด			
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด			
KK
= บริษัท เคเค เพาเวอร์ จำ�กัด			
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด			
CRESCO = บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จำ�กัด			
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำ�กัด			
SKBF
= บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำ�กัด			
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำ�กัด			
SE
= บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด			
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด			
EDS
= บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด			
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด			
PFM
= บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำ�กัด			
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด			
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รายงานประจำ�ปี
2556

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

บริษัทยอย

กลุมโรงไฟฟา
เชื้อเพลิงหลัก
ในประเทศ

กลุมโรงไฟฟา
ประเภทพลังงาน
ทดแทน
กลุมโครงการ
ในตางประเทศ

กลุมธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

กิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวม

กลุมโรงไฟฟา
เชื้อเพลิงหลัก
ในประเทศ

กลุมโรงไฟฟา
ประเภทพลังงาน
ทดแทน

กลุมโครงการ
ในตางประเทศ

กลุมธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

10

11

12

นางสาวปยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

ID, A

9

นายเมฆินทร เพ็ชรพลาย

ID, RR

8

นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒนกุล

ID, AA

D

7

นายสุวิท คงแสงภักดิ์

D, HH, I

D

5

นายประจวบ อุชชิน

นายสาธิต รังคสิริ

DD, II

EGAT

นายคุรุจิต นาครทรรพ

พลตำรวจโท ถาวร จันทรยิ้ม

6

เรืออากาศเอก ศิริเดช จุลเปมะ

4

RATCH

รายชื่อบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผูถือหุนที่มีอำนาจควบคุม: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
1
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด
2
บริษัท ราชบุรีแกส จำกัด
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
3
4
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ จำกัด
5
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร จำกัด*
6
บริษัท บานบึง เพาเวอร จำกัด
7
บริษัท อีสเทิรน ไอพีพี จำกัด
8
บริษัท อีสเทิรน เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
9
10 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จำกัด
11 บริษัท เขาคอ วินด พาวเวอร จำกัด
12 บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จำกัด
13 บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล (มอริเชียส) คอรปอเรชั่น จำกัด
14 บริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล (สิงคโปร) คอรปอเรชั่น จำกัด
15 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอรปอเรชั่น จำกัด
16 บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จำกัด
17 บริษัท ราช โอแอนดเอ็ม จำกัด
18 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จำกัด
19 บริษัท ราชบุรีเวอลด โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
20 บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด
21 บริษัท อยุธยา เพาเวอร จำกัด
22 บริษัท โซลารตา จำกัด
23 บริษัท เฟรส โคราช วินด จำกัด
24 บริษัท เค.อาร.ทู จำกัด
25 บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 3) จำกัด
26 บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 4) จำกัด
27 บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 7) จำกัด
28 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด
29 บริษัท เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี จำกัด
30 บริษัท ไฟฟาน้ำงึม 2 จำกัด
31 บริษัท ไฟฟา หงสา จำกัด
32 บริษัท ไฟฟา น้ำงึม 3 จำกัด
33 บริษัท ไฟฟา เซเปยน - เซน้ำนอย จำกัด
34 บริษัท เคเค เพาเวอร จำกัด
35 บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอรวิส จำกัด
36 บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด
37 บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอรยี่ จำกัด
38 บริษัท อีแกท ไดมอนด เซอรวิส จำกัด
39 บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด

3

นายตระกูล วินิจนัยภาค

รายชื่อผูบริหาร

2

นายทรงภพ พลจันทร

1

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)				
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556				

D, I

ID, R

ID, A

D, I
D, ผู้ว่าการ

RG
RGAS
TECO
RACL
RUDOM
BP
EIPP
EP
RE
SEC
KKW
RHIC
RHIM
RHIS
RAC
RL
ROM
RPCL
RWC
NNEG
AP
SLT
FKW
KR2
KORAT 3
KORAT 4
KORAT 7
SKBM
SEAN
NN2
HPC
NN3
PNPC
KK
CRESCO
SKBF
SE
EDS
PFM

*

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำ�กัด ได้ชำ�ระบัญชีเพื่อยกเลิกกิจการแล้วเสร็จ ทำ�ให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำ�กัด

DD
D
ID
CEO
Deputy CEO
COO
CFO
SEVP
EVP
VP

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ประธานกรรมการ
MD
= กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
DMD
= รองกรรมการผู้จัดการ 					
กรรมการอิสระ
A
= กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
AA
= ประธานกรรมการตรวจสอบ				
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำ�กับดูแลบริษัทในเครือ
H
= กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
HH
= ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทน			
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
R
= กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
RR
= ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
I
= กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ผู้อำ�นวยการฝ่าย 					
II
= ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 					
									
									
							

ID, H

D

10

นายสุวิท คงแสงภักดิ์
นางสาวรัตนา ตรีพิพัฒนกุล
11

ID, R
ID, A
รองผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ
D
D, H

DD

DD

DD

D, CEO
COO

D

D

17

Deputy CEO

D

DD, MD

D
D

D
D

D
D

D
D

D

D

D

18

CFO

D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

DD
D

D
D

D
D

D

DD

DD

21

นางสุนี รัชตมุทธา
นางบุญทิวา ดานศมสถิต

SEVP

20

นายนิรันดร วงษชางหลอ

19

นายประยุทธ ธงสุวรรณ

นายสมนึก จินดาทรัพย

16

นายวุฒิชัย ตันกุรานันท

15

นายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทรพงษ

นายพีระวัฒน พุมทอง

14

นายพงษดิษฐ พจนา

13

นายพูนสุข โตชนาการ

12

นายรัมย เหราบัตย

นางสาวปยะธิดา ประดิษฐบาทุกา

9

นายเมฆินทร เพ็ชรพลาย

8

นายประจวบ อุชชิน

EVP
EVP
EVP
EVP

DD

DD

D, MD

D

21

D

D

D

24
26
27
25
29

นายดำรงค เขียวชะอุม
นางสุพัตรา ทองกาญจน
นายสมหมาย ภูษณชาคร
นางวดีรัตน เจริญคุปต
นายพรชัย จำนงคเดช

22

นายรฦก สัตยาภรณ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

23

D, MD

D, MD
DD

D
D

DD
D
D

D
D, MD
D

D
D

D

D
DD

D

D

DD

D

D, MD

DD

297

วิศวกรระดับ 14
VP อาวุโสและ
รักษาการ EVP
VP อาวุโสและ
รักษาการ EVP

VP
VP
VP
VP

D, MD

D
D, MD

ผู้ชำ�ระบัญชี

D, MD

DD
D
D, MD
D

DD
D, MD
D

รายงานประจำ�ปี
2556

298

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)

3) โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
350.00 เมกะวัตต์
4) โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่าและส่วนขยาย
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์
5) โรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ จังหวัดสุโขทัย
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
3.60 เมกะวัตต์

ชื่อหลักทรัพย์ : RATCH
ส�ำนักงาน
: เลขที่ 8/8 หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
  ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
: 0 2794 9999   
โทรสาร
: 0 2794 9998
เว็บไซต์
: www.ratch.co.th
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน
อีเมล
: contactinfo@ratch.co.th
ในประเทศ  65.38 เมกะวัตต์
ทะเบียนเลขที่   0107543000031
		 6) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงานใน
บริษทั โซลาร์ตา 
้ จ�ำกัด
  ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุน
ก่อตั้งบริษัทฯ : 7 มีนาคม 2543
16.78 เมกะวัตต์
จดทะเบียนหลักทรัพย์ : 13 ตุลาคม 2543
7) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ : 2 พฤศจิกายน 2543
บริษทั โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน
: 14,500 ล้านบาท
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
(หุ้นสามัญ 1,450 ล้านหุ้น)
2.40 เมกะวัตต์
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
8) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนช�ำระแล้ว
: 14,500 ล้านบาท
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
(ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2543)
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
สถานะ
:
2.40 เมกะวัตต์
9) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1. บริษทั ฯ มีกำ� ลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วน
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
การลงทุนรวม  6,542.52 เมกะวัตต์
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
2.40 เมกะวัตต์
ประกอบด้วย
10) โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2
1.1 โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
จังหวัดนครราชสีมา
และเงินลงทุนอื่นๆ จ�ำนวน 14 แห่ง
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
รวม 5,518.95 เมกะวัตต์
20.70 เมกะวัตต์
			
11) โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3
		 กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
จังหวัดนครราชสีมา
4,701.25 เมกะวัตต์
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
1) โรงไฟฟ้าราชบุรี
20.70 เมกะวัตต์
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 3,645.00 เมกะวัตต์
2) โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุน
700.00 เมกะวัตต์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

กลุม่ โครงการในต่างประเทศ  663.27 เมกะวัตต์
		 12) โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
153.75 เมกะวัตต์
13) โรงไฟฟ้าของบริษทั ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
509.52 เมกะวัตต์
กลุม่ ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง (เงินลงทุนอืน่ ๆ)  89.05 เมกะวัตต์
		 14) ก�ำลังการผลิตตามสัดส่วนเงินลงทุนใน
EDL-Generation Public Company สปป.ลาว
จ�ำนวน 89.05 เมกะวัตต์
1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 
จ�ำนวน 6 แห่ง รวม 1,023.57 เมกะวัตต์
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
132.80 เมกะวัตต์
1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
บริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
2 โครงการ รวม 84.00 เมกะวัตต์
2) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด  
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
48.80 เมกะวัตต์
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน
ในประเทศ 37.07 เมกะวัตต์
		 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ ตามสัดส่วนการลงทุน
33.11 เมกะวัตต์
4) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
3.96 เมกะวัตต์
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กลุม่ โครงการในต่างประเทศ  853.70 เมกะวัตต์
		 5) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน
751.20 เมกะวัตต์
6) โครงการโรงไฟฟ้าเซเปียน-เซน�้ำน้อย
ก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน  
102.50 เมกะวัตต์

2. บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจ�ำนวน 17 บริษัท
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
1) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
2) บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
3) บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
4) บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
5) บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด*
6) บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด
7) บริษัท อีสเทิร์น ไอพีพี จ�ำกัด
8) บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
กลุม่ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
9) บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
10) บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
11) บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
12) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด
13) บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (มอริเชียส)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
14) บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
15) บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
16) บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
17) บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด

หมายเหตุ  : * เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด ได้ช�ำระบัญชียกเลิกกิจการแล้วเสร็จ ท�ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง
  ในบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี
2556
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3. กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
จ�ำนวน 22 บริษัท

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
		 12) บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
13) บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
14) บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด
		 กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
15) บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
1) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
16) บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
2) บริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
17) บริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
3) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
4) บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
		 18) บริษทั ชูบรุ าชบุรี อีเลคทริคเซอร์วสิ จ�ำกัด
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน
19) บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด
ในประเทศ
20) บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
		 5) บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
21) บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
6) บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
22) บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
7) บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ำกัด
8) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
9) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด 4. เงินลงทุนอื่นๆ จ�ำนวน 1 บริษัท
10) บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
11) บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
1) EDL-Generation Public Company
(EDL-Gen)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
128 หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลพิกลุ ทอง อ�ำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
ทะเบียนเลขที่ 0125543002288
โทรศัพท์ : 0 2978 5111-9
       0 3236 5740 ต่อ 3210
โทรสาร :  0 2978 5110
       0 3236 5740 ต่อ 3204

2. บริษัท ราชบุรีแก๊ส จ�ำกัด
		 8/8 หมูท่ ี่ 2  ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุร  ี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105539137646
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

3. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
1550 อาคารธนภูมิ ชัน้ 16  ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนเลขที่ 0105538029882
โทรศัพท์ : 0 2207 2700-14
โทรสาร : 0 2207 0315-16

รายละเอียด
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

99.99   
ผลิตไฟฟ้า
18,275 ล้านบาท
1,827.50 ล้านหุ้น  
10 บาท
18,275 ล้านบาท

• ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 เครื่อง ขนาดก�ำลังการผลิตเครื่องละ
735 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ขนาดก�ำลัง
การผลิตชุดละ 725 เมกะวัตต์ โดยมีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว
กับ กฟผ. 25 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

: 99.99   
: ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
: 500 ล้านบาท
: 50 ล้านหุ้น
: 10 บาท
: 500 ล้านบาท

• ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จ�ำกัด
ซึง่ เป็นผูค้ วบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า ไตรเอนเนอจี้
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ 700 เมกะวัตต์

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 100.00
(ถือหุน้ โดย บริษทั ราชบุรแี ก๊ส จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
3,423.80 ล้านบาท
34.238 ล้านหุ้น
100 บาท
3,423.80 ล้านบาท

• ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้
ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 1 ชุด
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ 700 เมกะวัตต์

รายงานประจำ�ปี
2556
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ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
4. บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด
8/8  หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุร  ี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105547004145
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

รายละเอียด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 99.99

(ถือหุ้นโดยบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
420.20 ล้านบาท
42.02 ล้านหุ้น
10 บาท
420.20 ล้านบาท

5. บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105555038525
โทรศัพท์ : 0 2794 9999
โทรสาร  : 0 2794 9998

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

99.99
ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
420.90 ล้านบาท
42.09 ล้านหุ้น
10 บาท
420.90 ล้านบาท

6. บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จ�ำกัด
8/8 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0125556001293
โทรศัพท์ : 0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 99.99

(เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษทั ราชอุดม เพาเวอร์ จ�ำกัด
ได้ชำ� ระบัญชียกเลิกกิจการแล้วเสร็จ ท�ำให้บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้
โดยตรงในบริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด)

(เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ชำ� ระบัญชียกเลิกกิจการแล้วเสร็จ)

• ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,400 เมกะวัตต์

• ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
0.20 ล้านบาท
0.002 ล้านหุ้น
100 บาท
0.20 ล้านบาท

• ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

7. บริษัท อีสเทิร์น ไอพีพี จ�ำกัด
8/8 หมูท่ ี่ 2  ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0125556001307
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :  99.99

(ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
0.20 ล้านบาท
0.002 ล้านหุ้น
100 บาท
0.20 ล้านบาท

• ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
8. บริษทั อีสเทิรน์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จ�ำกัด
8/8 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0125556001731
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998  
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รายละเอียด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :  99.99

(ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
0.20 ล้านบาท
0.002 ล้านหุ้น
100 บาท
0.20 ล้านบาท

• ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการโรงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
9. บริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด
8/8 หมูท่ ี่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105544085845
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998
สถานที่ตั้งสาขาที่ 1-2
32-32/1 หมู่บ้านบ้านถ�้ำไม้ไกล หมู่ที่ 11
ต�ำบลกง อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 0 5560 1104
โทรสาร  : 0 5560 1104
สถานที่ตั้งสาขาที่ 3
143 หมู่บ้านบ้านหนองเสาเถียรใต้ หมู่ที่ 11  
ต�ำบลไกรใน อ�ำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ : 0 5561 5309
โทรสาร  : 0 5561 5308

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 99.99  
ประเภทธุรกิจ
:  ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ประเภทพลังงานทดแทน
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทุนจดทะเบียน
:  640 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
:  64 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :  10 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
:  640 ล้านบาท

(1) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าประดูเ่ ฒ่าและ
ส่วนขยายรวมขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์
ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จาก
การผลิตน�้ำมันดิบจากฐานขุดเจาะน�้ำมันประดู่เฒ่า-เอ
ตั้งอยู่ที่บ้านถ�้ำไม้ไกล ต�ำบลกง อ�ำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
(2) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าเสาเถียร-เอ
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 3.60 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น
การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน�้ำมันดิบจากฐานขุดเจาะน�้ำมันเสาเถียร-เอ
และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
(3) ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี
2556
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รายละเอียด

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
10.บริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
8/8 หมู่ที่ 2  ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105551036692
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 55.18
(ถือหุน้ โดยบริษทั ราชบุรพี ลังงาน จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

: ลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงาน
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
: 440 ล้านบาท
: 44 ล้านหุ้น
: 10 บาท
: 285.25 ล้านบาท

(1) ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก สัญญา Non-Firm
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่
โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.16
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอืน่ ถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.66
และบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

11.บริษัท เขาค้อ วินด์  พาวเวอร์ จ�ำกัด
8/8 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105552030574
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 55.18

(ถือหุน้ โดยบริษทั ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
950 ล้านบาท
95 ล้านหุ้น
10 บาท
261.97 ล้านบาท

• ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทีต่ งั้ อยูใ่ น
อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก�ำลังการผลิตติดตัง้ 60 เมกะวัตต์

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
12. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105552116711
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 99.99
ประเภทธุรกิจ
:  ลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงาน
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน
:  7,000 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
: 700 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 7,000 ล้านบาท
• ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
13. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (มอริเชียส)
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’Institut,
Ebene ประเทศมอริเชียส
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รายละเอียด
สัดส่วนการถือหุน้

: 99.99

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ
มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้
ทุนช�ำระแล้ว

: ลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงาน
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งในต่างประเทศ
:  224.13  ล้านเหรียญสหรัฐฯ
: 224.13 ล้านหุน้
: 1 เหรียญสหรัฐฯ
:  224.13  ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สัดส่วนการถือหุ้น

: 100

ประเภทธุรกิจ

:  ลงทุน พัฒนา และด�ำเนินงาน
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ในต่างประเทศ
:  223.83  ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
: 223.83 ล้านหุ้น
:  1 เหรียญสหรัฐฯ
:  233.83  ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือเทียบเท่า

(ถือหุน้ โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด)

• ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

14. บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์)
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
8 Marina Boulevard #05-01 Marina Bay
Financial Centre Tower 1 ประเทศสิงคโปร์
018981

(ถือหุน้ โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด)

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

(1) ลงทุนร้อยละ 80 ในบริษทั ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด  
(2) ถือหุน้ ร้อยละ 4.307 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดใน
EDL-Generation Public Company

15.บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
Level 13, 111 Pacific Highway North
Sydney, NSW 2060 ประเทศออสเตรเลีย
โทรศัพท์ : +61 2 8913 9400
โทรสาร  : +61 2 8913 9423

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 80

(ถือหุน้ โดยบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด)     
(1) ด�ำเนินงาน ลงทุนด้านสาธารณูปโภคในออสเตรเลีย  มีสนิ ทรัพย์
เป็นโรงไฟฟ้าจ�ำนวน 6 แห่ง ตั้งกระจายอยูใ่ นมลรัฐต่างๆ
ทัว่ ประเทศออสเตรเลีย ใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงที่มีความ
หลากหลาย อาทิ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานลม
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย  TRANSFIELD SERVICES LIMITED
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่ แนล
(สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 80

รายงานประจำ�ปี
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ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
16.บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จ�ำกัด
8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105555038525
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

รายละเอียด
สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 99.99
ประเภทธุรกิจ
: ด�ำเนินงานด้านเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่
บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน
ทุนจดทะเบียน
: 10 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
: 1 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 10 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 2.5  ล้านบาท
• ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน

17.บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด
187 ยูนิต 12 บ้านโพนสะอาด เมืองไซเศรษฐา 
แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โทรศัพท์ : +856 21 454 074  
โทรสาร  : +856 21 454 075

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :  99.99
ประเภทธุรกิจ
:  ให้บริการงานด้านเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
รวมทั้งลงทุนและด�ำเนินการ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการลงทุนของบริษัทฯ
ใน สปป.ลาว
ทุนจดทะเบียน
: 2.5  ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หุ้นสามัญ
: 2.5 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 1 เหรียญสหรัฐฯ
ทุนช�ำระแล้ว
:   2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(1) ให้บริการควบคุม เดินเครื่อง และบ�ำรุงรักษา โรงไฟฟ้า
พลังน�้ำ-น�้ำงึม 2 โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับเหมาช่วงการ
ด�ำเนินงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.
(2) ถือหุ้นร้อยละ 5.801 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดใน
EDL-Generation Public Company

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ

รายละเอียด

1. บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด
1828 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ  10260
ทะเบียนเลขที่ : 0105539081349
โทรศัพท์ : 0 2311 5111
โทรสาร  : 0 2332 3882

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :  25
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

: ผลิตไฟฟ้า
: 7,325 ล้านบาท
: 73.25 ล้านหุ้น
: 100 บาท
:  7,325 ล้านบาท

2. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
เลขที่ 110 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลดอนทราย อ�ำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120
ทะเบียนเลขที่ 0105552116967
โทรศัพท์ : 0 3237 5869
โทรสาร  : 0 3237 5870

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:  40
: ผลิตไฟฟ้า
: 2,500 ล้านบาท
: 250 ล้านหุ้น
: 10 บาท
:  1,250 ล้านบาท

(ถือหุน้ โดยบริษทั ราชบุร  ี อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด)

(1) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์
ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. 25 ปี ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด ขนาดก�ำลังการผลิต
ชุดละ 700 เมกะวัตต์ รวมขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง
1,400 เมกะวัตต์
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท พี เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล
เพาเวอร์ (เมาริเชียส) แอลทีดี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
บริษัท ชูบุ อีเลคทริค เพาเวอร์ คอมปะนี อินเตอร์เนชั่นแนล
บี.วี. ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 15 บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 10  บริษทั โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 10 และบริษัท ราชบุรี
อัลลายแอนซ์ จ�ำกัด

(1) จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 2 โครงการ
ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 210 เมกะวัตต์
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย บริษทั ไทยเวอลด์ เพาเวอร์ จ�ำกัด
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี
2556
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กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ 999 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ส�ำนักงานสาขา 8/8  หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ : 0135553000881
โทรศัพท์ :  0 2978 5283
โทรสาร  :  0 2978 5080

4. บริษัท อยุธยา เพาเวอร์ จ�ำกัด
8/8 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0125556001315
โทรศัพท์ :  0 2794 9999
โทรสาร  :  0 2794 9998

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
5. บริษัท โซลาร์ต้า จ�ำกัด
8/8  หมู่ที่ 2  ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
ทะเบียนเลขที่ 0105553085861
โทรศัพท์ : 0 2978 5200           
โทรสาร : 0 2978 5080 ต่อ 5200

รายละเอียด
สัดส่วนของบริษัทฯ (%) : 40

(ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ
402 ล้านบาท
40.20 ล้านหุ้น
10 บาท
402 ล้านบาท

(1) จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตั้งอยู่ที่เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 1 โครงการ
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 122 เมกะวัตต์
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท นวนคร จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วน
ร้อยละ 30 และบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 45

(ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
80 ล้านบาท
0.80 ล้านหุ้น
100 บาท
40.10 ล้านบาท

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

49
ผลิตไฟฟ้า
1,320 ล้านบาท
13.20 ล้านหุ้น
100 บาท
1,100  ล้านบาท

(1) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย เอสเคอีซี ไทย แก๊ส เพาเวอร์ ไพรเวท
ลิมิเต็ด ร้อยละ 40 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 15
และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด ร้อยละ 45

(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กมาก สัญญา Non-Firm จ�ำนวน 8 โครงการ ที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม
ก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 34.25 เมกะวัตต์  
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย บริษทั ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51  และบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
6. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จ�ำกัด
87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์
ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 27  ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทะเบียนเลขที่ 0105552056166
โทรศัพท์ : 0 2654 1155-8       
โทรสาร : 0 2654 1159
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รายละเอียด
สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

: 20
:  ผลิตไฟฟ้า
: 1,996.02 ล้านบาท
: 199.602 ล้านหุ้น
: 10  บาท
: 1,996.02 ล้านบาท

7. บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ำกัด
87 อาคารเอ็ม.ไทย. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส
ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ทะเบียนเลขที่ 0105552072412
โทรศัพท์ : 0 2654  1155-8       
โทรสาร  : 0 2654 1159

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

20
ผลิตไฟฟ้า
1,827 ล้านบาท
182.70 ล้านหุ้น
10  บาท
1,827 ล้านบาท

8. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จ�ำกัด
333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทะเบียนเลขที่ 0105553043106
โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6, 0 2185 2342-3
โทรสาร : 0 2712 737, 0 2185 2344

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

40
ผลิตไฟฟ้า
188.75  ล้านบาท
18.875 ล้านหุ้น
10  บาท
178.25 ล้านบาท

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 โดยมีกำ� ลัง
การผลิตติดตัง้ 103.5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา 
มีสญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้า
รายเล็กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและได้รบั เงินสนับสนุน
(Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) จ�ำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท Aeolus Power Co., Ltd.
ร้อยละ 60 บริษัท Chubu Electric Power Korat,  BV  
ร้อยละ 20 และบริษัทฯ

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 ซึง่ มีขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตัง้ 103.5 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา 
มีสญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท  Non-Firm ส�ำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รบั เงินสนับสนุน (Adder)
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
(สกพ.) จ�ำนวน 3.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เริม่ เดินเครือ่ ง
เชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท Aeolus Power Co., Ltd.
ร้อยละ 60 บริษัท Chubu Electric Power Korat, BV
ร้อยละ 20 และบริษัทฯ

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�ำลังการผลิต
ติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm ส�ำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและได้รบั เงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2555
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
ร้อยละ 60 และบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี
2556
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กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
9. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จ�ำกัด
333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทะเบียนเลขที่ 0105553043599
โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6, 0 2185 2342-3
โทรสาร : 0 2712 7378, 0 2185 2344

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

40
ผลิตไฟฟ้า
199.25  ล้านบาท
19.925 ล้านหุ้น
10  บาท
185.18 ล้านบาท

10.บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จ�ำกัด
333/22 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทะเบียนเลขที่ 0105553043637
โทรศัพท์ : 0 2712 7374-6,  0 2185 2342-3
โทรสาร : 0 2712 7378, 0 2185 2344

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

40
ผลิตไฟฟ้า
188.75  ล้านบาท
18.875 ล้านหุ้น
10  บาท
175 ล้านบาท

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ 6 เมกะวัตต์ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา มีสญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าประเภท Non-Firm
ส�ำหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
(สกพ.) จ�ำนวน 8 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 10 ปี
เริม่ เดินเครือ่ งเชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
ร้อยละ 60 และบริษัทฯ

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก�ำลังการผลิตติดตั้ง  6 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
Non-Firm ส�ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และได้รบั เงินสนับสนุน (Adder)
จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) จ�ำนวน 8 บาท ต่อหน่วย
ระยะเวลา 10 ปี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2555
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย บริษทั โซล่า เพาเวอร์ จ�ำกัด
ร้อยละ 60 และบริษัทฯ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
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รายละเอียด

กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ
11.บริษัท สงขลาไบโอ แมส จ�ำกัด
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง   
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
ทะเบียนเลขที่ 0105552090909
โทรศัพท์ : 0 2910 9700           
โทรสาร : 0 2910 9713

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

40
ผลิตไฟฟ้า
210 ล้านบาท
2.10 ล้านหุ้น
100  บาท
168.75  ล้านบาท

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจาก
ปีกไม้และรากไม้ยางพารา ก�ำลังการผลิตติดตั้ง
9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท พรีไซซ เพาเวอร์
โปรดิวเซอร์ จ�ำกัด ร้อยละ 40 สหกรณ์ออมทรัพย์
อัศศิดดีก จ�ำกัด ร้อยละ 20 และบริษัทฯ

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
12.บริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด
215 ถนนลานช้าง เมืองจันทบุรี
ก�ำแพงนครเวียงจันทน์  สปป.ลาว
โทรศัพท์ : +856 21 223 215
โทรสาร : +856 21 215 500

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 25

(ถือหุ้นโดยบริษัท เซาท์อีสท์  เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด)                                                                 

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
8,809 ล้านบาท
0.881 ล้านหุ้น
10 บาท
8,809  ล้านบาท

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

40
ผลิตไฟฟ้า
76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
7.60 ล้านหุ้น
10   เหรียญสหรัฐฯ
76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(1) ควบคุมดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ-น�้ำงึม 2
ใน สปป. ลาว ก�ำลังการผลิต 615 เมกะวัตต์
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย รัฐบาล สปป.ลาว
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และบริษัท เซาท์อีสท์
เอเชีย เอนเนอร์จ  ี จ�ำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 75

13.บริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด
เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โทรศัพท์ : +856 21 223 911
โทรสาร : +856 21 222 089

(1) จัดตั้งใน สปป. ลาว เพื่อรับสัมปทานการผลิตไฟฟ้า
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ซึ่งตั้งอยู่
ที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ขนาดก�ำลังการผลิต
1,878  เมกะวัตต์ ใช้ถา่ นหินลิกไนต์เป็นเชือ้ เพลิงหลัก
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยบริษทั ฯ และบริษทั บ้านปู
เพาเวอร์ จ�ำกัด ถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วนร้อยละ 40
และบริษัท Lao Holding State Enterprise
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20

รายงานประจำ�ปี
2556
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กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
14.บริษัท ไฟฟ้า น�้ำงึม 3 จ�ำกัด
218, Unit 12 Ban Thongkang,
Sokpaluang Road, Sisattanak District,
Vientiane, Lao PDR        
โทรศัพท์ : +856 21 412
โทรสาร : +856 21 412

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

25                                                  
ผลิตไฟฟ้า
300,000 เหรียญสหรัฐฯ
0.003 ล้านหุ้น
100 เหรียญสหรัฐฯ
60,000 เหรียญสหรัฐฯ

15.บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน - เซน�้ำน้อย จ�ำกัด
ชั้น 6 ตึกแคปปิตอลทาวเวอร์ เลขที่ 23
ถนนสิงหา บ้านหนองบอน เมืองไซเสดถา
แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว
       
โทรศัพท์ : +856 21 455 025
โทรสาร : +856 21 455 025

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

25                                                   
ผลิตไฟฟ้า
50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
0.50 ล้านหุ้น
100 เหรียญสหรัฐฯ
100,000 เหรียญสหรัฐฯ

16.บริษัท เคเค เพาเวอร์ จ�ำกัด
ประเทศกัมพูชา

สัดส่วนของบริษัทฯ (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

50
ผลิตไฟฟ้า
1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
0.001 ล้านหุ้น
1,000   เหรียญสหรัฐฯ
1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า-นํ้างึม 3 ไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาพัฒนาโครงการจากกระทรวงวางแผนและการลงทุน
สปป.ลาว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา
พลังงานภายในประเทศ สปป.ลาว บริษัทฯ ได้ตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายแล้ว)

(1) จัดตั้งใน สปป. ลาว เพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำ-น�้ำงึม 3 ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 440 เมกะวัตต์
คิดเป็นก�ำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ
110 เมกะวัตต์
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จ�ำกัด
ร้อยละ 27 บริษัท มารูเบนี คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 25
Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 23 และบริษัทฯ

(1) จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
เซเปียน - เซน�้ำน้อย ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย SK Engineering &
Construction Company Limited ร้อยละ 26,
Korea Western Power Company Limited
ร้อยละ 25, Lao Holding State Enterprise ร้อยละ 24
และบริษัทฯ

•  เพื่อพัฒนาและด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียด

กลุ่มโครงการในต่างประเทศ
17.บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 20
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
ทะเบียนเลขที่ : 0105547063036
โทรศัพท์ : 0 2275 4873
โทรสาร : 0 2691 8307

สัดส่วนของบริษัทฯ (%) : 33.33
ประเภทธุรกิจ
: ลงทุนพัฒนาและด�ำเนินงานใน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว
ทุนจดทะเบียน
: 6,606.75 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
: 660.675 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 10 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 6,606.75 ล้านบาท

(1) ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้าน�้ำงึม 2 จ�ำกัด ร้อยละ 75 ร่วมกับ
รัฐบาล สปป.ลาว ร้อยละ 25 ซึ่งควบคุม ดูแลโรงไฟฟ้า
พลังน�ำ้ - น�ำ้ งึม 2 ใน สปป.ลาว ก�ำลังการผลิตติดตัง้ 615 เมกะวัตต์
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จ�ำกัด
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 38 บริษทั ทางด่วน กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 16.67 ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ๆ ถือหุน้ ในสัดส่วน
รวมกันร้อยละ 12 และบริษัทฯ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
18.บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริคเซอร์วิส จ�ำกัด
128 หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลพิกลุ ทอง อ�ำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
ทะเบียนเลขที่ 0705548000938
โทรศัพท์ : 0 2978 5180, 0 3236 5740 ต่อ 3210
โทรสาร : 0 2978 5126, 0 3236 5740 ต่อ 3204

สัดส่วนของบริษัทฯ (%) : 50  
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริการงานเดินเครื่อง
และบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน
: 20 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
: 0.40 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 50 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 20 ล้านบาท

19.บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จ�ำกัด
1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800
ทะเบียนเลขที่ 0105555032454
โทรศัพท์ : 0 2910 9700           
โทรสาร : 0 2910 9713

สัดส่วนของบริษัทฯ (%) : 40
ประเภทธุรกิจ
: จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่
โครงการโรงไฟฟ้าสงขลาไบโอ แมส
ทุนจดทะเบียน
: 1 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
: 0.01 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 100 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 1 ล้านบาท

(1) ให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์ โดยมีสัญญาให้บริการระยะเวลา 14 ปี
นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และ
บ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ในเดือนมิถุนายน 2551
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัทฯ และบริษัท ชูบุอีเลคทริค
พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากัน

(1) ควบคุมดูแลโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากปีกไม้
และรากไม้ยางพารา ก�ำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(2) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยบริษทั พรีไซซ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์
จ�ำกัด ร้อยละ 40 สหกรณ์ออมทรัพย์ อัศศิดดีก จ�ำกัด
ร้อยละ 20 และบริษทั ฯ
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กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
20.บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
184/156 อาคารฟอรัม่ ชัน้ 25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่ 0105555027698
โทรศัพท์ : 0 2645 2230
โทรสาร : 0 2645 2231

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 25

21.บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
56/25 หมู่ที่ 20 ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ทะเบียนเลขที่ 0125552017292
โทรศัพท์ : 0 2529 0808              
โทรสาร : 0 2529 0900

สัดส่วนของบริษัทฯ (%) : 10
ประเภทธุรกิจ
: ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์
เครื่องกังหันก๊าซของ
ระบบผลิตไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน
: 623 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
: 6.23 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 100 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
: 623 ล้านบาท

(ถือหุ้นโดยบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ให้บริการปรับปรุงคุณภาพแก๊ส
80 ล้านบาท
0.80 ล้านหุ้น
100 บาท
80 ล้านบาท

(1) พัฒนาและด�ำเนินการในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า
(2) กลุม่ ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย  บริษัท ซันไรซ์ เอ็นเนอยี่ จ�ำกัด
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษทั โกลด์เด้น ซิตี้ อะโซซิเอทส์ จ�ำกัด
ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 23.97 บริษัท สยาม เอ็นเนอร์ยี่
โซลูชั่น จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 และ
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25

(1) ด�ำเนินงานโรงซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบ
ผลิตไฟฟ้า โดยมีพนื้ ทีใ่ ห้บริการครอบคลุมประเทศในทวีปเอเชีย
ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และเริม่ ด�ำเนินกิจการในปี 2554
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย กฟผ. ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 45
บริษทั Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 30 บริษทั Mitsubishi Corporation ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 15 และบริษัทฯ

22.บริษัท พูไฟมายนิ่ง จ�ำกัด
เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว
โทรศัพท์ : +856 21 223 911
โทรสาร : +856 21 222 089

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:

37.5
เหมืองถ่านหิน
50,000 เหรียญสหรัฐฯ
0.005 ล้านหุ้น
10 เหรียญสหรัฐฯ
50,000 เหรียญสหรัฐฯ

(1) จัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อรับสัมปทานการท�ำเหมืองหินปูน
และถ่านหินลิกไนต์ส�ำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนหงสา
(2) กลุ่มผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัท บ้านปูเพาเวอร์
จ�ำกัด ถือหุน้ เท่ากันในสัดส่วนร้อยละ 37.5 บริษทั Lao Holding
State Enterprise ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25
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เงินลงทุนอื่นๆ
ชื่อบริษัท – ที่ตั้ง
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
1. EDL- Generation Public Company
Lao-Thai Road, Thongkang Village,  
P.O.Box 2392 Vientiane Capital Lao PDR   
โทรศัพท์ : +856 21 316 142        
โทรสาร : +856 21 316 141
เว็บไซต์ : www.edlgen.com.la

รายละเอียด
สัดส่วนของบริษัทฯ (%) : 10.108

(ถือหุน้ โดยบริษทั ราช-ลาว เซอร์วสิ จ�ำกัด และบริษทั อาร์เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด)

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:

ผลิตไฟฟ้า
4,904,867,060,000 กีบ
1,226.217 ล้านหุ้น
4,000  กีบ
4,904,867,060,000 กีบ

• ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ถือหุ้นโดยรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าลาว ในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยหลักทรัพย์ของ EDL Gen
เป็นหลักทรัพย์แรกที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ สปป.ลาว
EDL Gen  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกําไรสุทธิ

รายงานประจำ�ปี
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  0 2229 2888
โทรสาร   0 2654 5427

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 95 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  0 2677 2000
โทรสาร   0 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

: บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 25
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  0 2636 2000
โทรสาร   0 2636 2111
: บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 20
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0 2305 8000
โทรสาร   0 2305 8010

เลขานุการบริษัท

: นางบุญทิวา ด่านศมสถิต
อีเมล corporatesecretary@ratch.co.th
โทรศัพท์  0 2794 9905
โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9905

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

: นางจารุสุดา บุญเกิด
อีเมล PR@ratch.co.th
โทรศัพท์  0 2794 9940
โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9940

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

: นายพรชัย จ�ำนงค์เดช
อีเมล IA@ratch.co.th
โทรศัพท์  0 2794 9520
โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9520

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

: นางสาวอนันดา มุทิตาเจริญ
อีเมล IR@ratch.co.th
โทรศัพท์  0 2794 9841
โทรสาร   0 2794 9888 ต่อ 9841

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

317

318318

รายงานประจำ
รายงานประจำ
�ปี
�ปี
2556 2556

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รวมใสใจดูแลสิ่งแวดลอม
ดวยการเลือกใชกระดาษที่ผลิตจากตนไมสำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ
ซึ่งทุกตนปลูกโดยการบริหารจัดการปาไมแบบยั่งยืนและกระบวนการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ชวยลดปริมาณการใชเยื่อกระดาษมากกวากระดาษปกติถึง 50%
อีกทั้งมีน้ำหนักเบา ชวยลดการใชพลังงานในการขนสงหนังสือ
ใชหมึกที่ผลิตจากถั่วเหลืองในการพิมพ ชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ปลอดสารเคมี ไมเปนอันตรายตอผูอาน

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8/8 หมูที่ 2 ถนนงามวงศวาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0 2794 9999
โทรสาร : 0 2794 9998
เว็บไซต : www.ratch.co.th
อีเมล
: contactinfo@ratch.co.th

